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FÖLDTANI KÖZLÖNY I.—IV. füzet. 1882. 

ERTEKEZESEK. 

Geológiai jegyzetek Krassó-megye ejszaki részéből. 

Lóczy Lajostól. 

(Előadatott az 1882. márczius 1-én tartott szakülésen.) 

Abból a nagy munkából, melyet az osztrák-magyar monarchia 

íöldtani térképének elkészítése alkalmával a bécsi geologok a GO-as 

évek elejéig elvégeztek, a kiegyezkedés előtti magyar részek határvi¬ 

dékeire kevés jutott. Erdélynek, a Bánságnak és Aradmegyének össze- 

szügelésén Fo éttér le, Wolf és Stur csak egy nyáron dolgoztak; 

de csakis Stur bányatanácsos irta le kimerítően felvételeinek eredmé¬ 

nyét, mig Foetterle és Wo 1 í bányatanácsosok, a kik Arad-, Te- 

mes- és Krassómegye határvidékeit utazták be, csupán rövid jelentése¬ 

ket adtak. A Pojána-Ruszka hegységnek és az őtet nyugatról kör¬ 

nyező halomvidékuek geológiai leírása ennek folytán csak nehány lapra 

terjed. 

A magyar nemzeti múzeum megbízásából az elmúlt nyáron (18S1.) 

a Krassómegye éjszaki részében kifejlődött harmadkori rétegek kövü¬ 

leteinek gyűjtése végett utaztam az alvidékre és főfeladatom volt Rad- 

manestyet a pontusi emelet kövületeinek e kitűnő lelőhelyét fölkeresni. 

A marosmelléki halmok között végzett munkám után a legköze¬ 

lebbi magas hegység — a Pojána Ruszka — ellenállhatatlanul vonzott; 

vágytam erdős oldalai alá és szűk völgyei közé és bennük való ki¬ 

rándulásaimat csakhamar Ilunyadmegye határáig terjesztém. 

Bolyongásaim közben sok újat láttam és nem kevés oly jelenséget 

észleltem, a mely eltér az átnézetes geológiai térkép adataitól; azért 

midőn itt kirándulásaim eredményeit rövidre foglalva, közleni bátorko¬ 

dom, érdemes munkát vélek teljesíteni, a melynek ha egyéb eredménye 

nem lenne is, kissé megkönnyitendi annak a geolognak a munkáját, 

a ki a vidék részletes geológiai fölvételét fogja -eszközölni, a mennyi¬ 

ben a jelen közlemény nehány adattal járul egy nagyon kevéssé 

ismert vidék geológiájához. 

Irodalom. 

Stur D., Bericht iiber dic geolog. Uebersichtsaufnahme des südwestl. Siebenbürgens 

im Sommer 1860 (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1863. 13. köt. 33. 1. és k.) 

Stur D., Pojana Ruszka (Jahrb. d. k. k. geol Reichsanst. 1860. 11 k. Yerh. 143. 1.) 

Földtani Közlöny. XH. évf. 1882. 1 
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WolfH. Felvételi jelentése (Jahrb. d. k k. geol. Reichsanst. 1860. 11 k. Verh. 

148. és 149. Í.) 

Hauer Fr. v. Geolog. Uebersichtskarte dér oest.-ung. Monarchie (Blatt VIII. 

Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst 1873. L3. k. 83 1. és k.) 

A Temes lapálya közel Lúgoshoz két ágra oszlik, melyek a Po¬ 

jána-Ruszka magaslatait (Batyes 1386. m., Ruszka 1363. m.) veszik 

közre; a délkeleti völgylapály a Temes felső vizét hozza le, az éjszak¬ 

keleti ág, melyet a Facseti medenezének nevezhetünk, a Bega vízgyűj¬ 

tőjéül szolgál. 

A Pojána-Ruszka meredek oldalai kristályos palákból és többé- 

kevésbbé elváltozott mészkő-rétegekből állnak. Alulról fölfelé tölgyesek, 

bükk- és fenyő-erdőségek borítják a hegységet; csupán a Ruszka széles 

tetején vannak gyepes havasi legelők, melyek teljesen fátlanok. A kris¬ 

tályos hegység körül a Temes és a Béga mellékét kisérő halmok egy 

fiatal harmadkori rétegekből való platónak maradványai, melynek fel¬ 

színét számos árok és völgy barázdálja. A Temes völgyében Illová'g és 

Teregováig nyúlt az az öböl, melyben a neogén időszak emeletei lera¬ 

kódtak. A neogen sorozat a kossoviczai hágón át a Maros völgyébe 

ér át és Lesnyeknél ér véget. Ennek északi határát átalában a Hegyes- 

Drocsa-Pietrosza hegység képezi, hozzá értve ehhez természetszerűleg 

azt is, a mit belőle a Maros lemetszett. A Tisza-Kostej-közti hegység és 

a Batta-Lippa-i magaslatok nem egyebek, mint a jobb parti főhegy¬ 

ségnek átcsapó nyúlványai. 

A Pojána-Ruszka völgyeiben tett kirándulásaim három útra szo¬ 

rítkoznak, melyeket azonban úgy választék, hogy a hegység kristályos 

tömegének nyugati felének szerkezetéről meglehetősen jó fogalmat ké¬ 
pezhessek magamnak. 

I. Nadrág környéke. — 1877. nyarán Tiukovától a Vurvu Dumb- 

rovicza tetején át mentem a nadrági völgybe, melyet aztán nyílásáig 

végigjártam. Tinkova és Nadrág közt nagyszemü porphyros gneisz az 

uralkodó kőzet, melynek padjai meredeken d. és d.ny. felé dőlnek; Nad¬ 

rág felé a porphyros gneisz csillámosabb, szálas, szürke, aprószemii válto¬ 

zatba megy át, mely a bányatelepnél csillámpalával kezd váltakozni. 

A nadrági Kornyel patak szénégetőinél látszólag a csillámpala aljában 

tömeges kristályos szemcsés mész és dolomit van. Ezek közt a kristá¬ 

lyos metamorph-telepck között a Vurvu Dumbrovicza környékén egy nagy- 

szemű, sőt porphyros eruptív kőzetnek a rétegcsapás irányában kiter¬ 

jedt tömegeit és teleptcléreit észleltem, a nadrági völgy felé mindinkább 

nagyobb és nagyobb tömegekben lép az fel. Ezen kőzetnek szürke, üveges 

es szemcsés alapanyagában nagy földpátok, biotit lemezek és ampáiból 

hasadás-lapok láthatók, melyek a kőzetet porphymssá teszik. Kétségen 



felül egy trachyttal van itt dolgunk, melynek kijelölését Hauer térké¬ 

pén hasztalan keresnők. (Schafarzik tényleg többféle traehytot constatált.) 

Nem tartom lehetetlennek, hogy Part s eh nak St ur x) által idézett 

naplójegyzetei, melyek egy Ruszkberg és a hunyadmegyei Luuka Negoj 

völgy közt előforduló állítólagos augitporphyrra vonatkoznak, egy a 

Vuron Dumbrovieza-ival azonos vagy ahhoz közel álló kőzetet Írnak le. 

Talán ennek a forrásnak nyomán kerül az a nagy melaphyr-teriilet az 

átnézeti térképbe, mely a Pojána-Ruszka déli oldalán kiterjed. Én sem 

a nadrági völgy hosszán, sem pedig Tinkova és Nadrág közt tömeges 

melaphyrnak nyomára nem akadtam, de annál inkább felötlött nekem 

az imént említett trachyt, melynek létezéséről Hauer is tesz Stur nyo¬ 

mán említést. 2) 

Azt gyanítom ezért, hogy az átnézeti térkép szóban forgó me- 

lapkyrrészlete ha nem is egészben, de egy nagy részével a valóságban 

a Nadrág vidéki trachytnak felel meg. 

Stur és Hauer a kristályos palákon kívül még homokkő, konglo- 

merát, márgapala, palaagyag és melaphyr-tufa rétegeket írnak le a Pojána- 

Ruszka déli feléből. Stu r3) ezek egyrészét & liaszba helyezi, Hauer4) pedig 

a gosau-rétegekkel egyezteti a növénymaradványokat tartalmazó tufákat. 

Az utóbbiakat a nadrági völgy épszögü kanyarulata alatt fedeztem fel, 

a hol a kristályos szemcsés mészkő felett tufás, homokkő és konglo- 

merát padok olyan márgás szürkésbarna homokkővel váltakoznak, mely 

külsőleg sá gára mállik el. Az utóbbiakban nagy növényszárak, vagy 

sáslevelek lenyomatai vannak. Ezek a rétegek nagyon hasonlók a ma¬ 

rosvölgyi gosau-rétegek magasabb telepeihez Berzova- és Monorostiánál. 

A tufa padok között egy sötét tömött eruptív külsejű kőzet is előfordul, 

melyet azonban Dr Schafarzik úr a mikroskop alatt szintén csak üledékes 

eredetű homokkőnek konstatált. Erre a réteg csoportra illik csupán Hauer le¬ 

írása a karánsebesi melaphyrról, melynek azonban a nadrági völgy két olda¬ 

lán nincsen nagyobb kiterjedése annál a foltnál, mely agosau-rétegeket jelöli. 

II. Kis-Szurdoktól Gladnán át Lunhányig. — Az elmúlt nyáron 

a Pojána-Ruszka nyugati oldalán Bozsurtól indultam a kristályos palák 

területére és fölfelé a Gladnai patakot követtem lunkányi vízválasztójáig. 

Kis Szurdoknál már kristályos palák közt jár a patak, mely Gladnától 

eddig két olyan sziklaszorosan véste át magát, melynek északi oldalán 

a kristályos palák nem nagy kiterjedésüek és csupán a patak déli 

partján összefüggő őshegység kiágazásait képezik. Furdia és Nérnet- 

Gladna völgylapályai már a kristályos hegység magaslatai közé benyúló 

harmadkori halomvidékhez tartoznak. 

*) Id. hely. 2) Ugyanott, 8S. 1. 3) Ugyanott, 46. 1. 4) Ugyanott, 88. és 66. lap. 
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Kis-Szurdok felett a Magúra erdős orma a hegység nyugati elő- 

fokát képezi, a patak jobb oldalán a kristályos hegység felületileg a 

bukoveczi Faeza-mare tetőig terjed. Furdiánál a patak egy rövid szo¬ 

rosból jő elő, mely a déli magaslatok alját szeli át és balján a kris¬ 

tályos sziklák a Bega raédenezének pontusi vagy diluviális telepei alatt 

tűnnek el. 

Mindkét szorosban tinomszerü pbyllites gneiszt láttam, melynek 

vastag padjai átalában 20°-nyi déli vagy d.-ny.-ti dőlésben állanak. 

Német-Gladna egy bányatelep, melyet a brassói bányatársulat ala¬ 

pított, de a szegény vasércztelepek kimerítése után elhagyott. Jelenleg 

már az a vashámor is romba kezd dőlni, mely a furdiai szoros felső 

részén áll. Román Gladnától a Valye lupului-ban indultam Lunkány felé. 

Mindjárt a falu felett sok trachyt-anyagot vettem észre a patak horda¬ 

lékában ; ez a Valye maré nevii völgyből kerül elő és tudakolva ere¬ 

detét, vezetőm a völgy baloldalát jelölte meg lelőhelyéül. A Valye maré 

kavicsában mészkövet nem láttam, valószínű tehát, hogy a Vurvu Sza- 

unszi csúcsig, melyről a patak lejő, mészkő a phyllit között nem for¬ 

dul elő. 

A Valye maré nyílásával szemben a Valye lupului jobb oldalán 

a nadrági vasbánya társulat újabban megnyitott tárnái vannak ; ezek 

meredeken d.ny.-nak dűlő dolomit padokba hajtattak, melyek kíséreté¬ 

ben magántartalmu limouit fordul elő. A bányáktól meredeken vezet fel 

az ut arra a nyeregre, mely a Vurvu Kornyet és Vurvu Szenyilor csú¬ 

csok között a lunkányi völgybe átvezet. Útközben csillámphyllit és fehér 

kristályos-szemcsés palás mészkő váltakozása fekszik; a phyllit helyen- 

kint silány limonitet tartalmaz, melyet a nadrági olvasztó számára né¬ 

hány köblábnyi fészkekből is kikaparnak a bányászok. 

A Dyereg felé a mészkő mindinkább több és több tért foglal el a 

phyllit rovására és a lunkányi völgyben a mészkő már uralkodó kő¬ 

zetté válik. 
Szemcsés palás mészkő és dolomit között fordulnak elő az ércz- 

telepck, melyek csapása Ny. É.Ny.—K.D.K. (18 h. 6°.) 

A bányászok közlése szerint a mészkő Luukánytól fölfelé közel a 

Ruszka és Batyes között átvezető uthágóig megtart. Lefelé éjszaknak 

Tomesty helységig alárendelt phyllit közök leszámításával a völgy 

mészkő között vezet. A lunkányi olvasztó alatt a mészkő rétegek függé¬ 

lyesek vagy igen meredeken délnek hajlók, lejebb a sziik völgy erdő¬ 

födte meredek oldalain a telepedési viszonyokat könnyű szerrel nem 

lehet fölismerni; ezért azt sem voltam képes kocsizás közben consta- 

tálni, vájjon az a számbavehető tinomszemü phyllitrészlet, mely Luukány 
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helysége és a tomestyi üveggyár közt előfordul, a mészkő aljában vagy 

tetejében fekszik-e ? 

A lunkányi nagyolvasztó silány limonitérczeket kohász, melyek 

vastartalma (Fe) 18—35% közt változik és középértéke 25%-ra tehető. 

Az érez 1—2% phosphort is tart; a bányák elszórtan vannak a lun¬ 

kányi völgyben, mindez nincs előnyére a termelésnek ezért a brassói 

bánya társulat, melynek birtokába a lunkányi bányatelep tartozik a 

mivelést készül abbahagyni. 

Tomestyen L o s c h úr legújabb berendezéssel ellátott üveggyára a 

phyllit quartzlencséit dolgozza fel. E gyárban ablak- és tükörüveg, va¬ 

lamint finomabb metszett asztali áru készül. A sziik és mély völgyben 

Losch ur lakása és diszes kertje éles ellentétet képez a környező va¬ 

donnal. Annak a szeretetreméltó családnak körében, mely a barátságos 

és vendégszerető házban lakik tiditő pihenőt élveztem, mely hirtelen 

felejtető velem a kényelem nélküli éji tanyák parasitái közt átvirrasztott 

éjjeleket. 

Tomesty helység alatt a tömeges dolomitos mészkőben egy nagyobb 

tömzs ül, mely a völgy mindkét felén kiterjed; érintkezésén a mészkő 

nem mutat elváltozást; Dr. Schafarzik ur, a ki szives volt a múlt 

nyáron gyűjtött eruptív-kőzetek tanulmányozását magára vállalni, a tö- 

nmstyi trachytot bio t i t- o r th o k la s - q ua r tz-t ra chy t-nak ha¬ 

tározta meg. 

A lunkányi völgy nyílásánál Gojzesty felett a magas hegység 

csillámpalával végződik. 

III. Rumunyesty Forasesty. — Rumunyestynél a Pojána Ruszka 

éjszaki lejtőjének két fővize a lunkányi és pojén-forasestyi patak egye¬ 

sül. Kurtya felől érkezve a pojeni völgy nyílásában 1 kilométernyire 

Kurtya végső házaitól az éjszaki völgyoldalon elmáló és szegletesen 

széteső tömött alapanyagú porphyros trachytra találtam. A televény 

takaró alatt 1 kilométernyi hosszaságban kiséri e kőzet az utmellékét, 

följebb dolomitos mészkő következik reá, melyből a Pojana Ruszkának 

a dombvidékből hirtelen kiemelkedő oldalai állnak. 

Dr. Schafarzik ur e kőzetet biotit-labrador-quartz- 

porphyrit névvel jelölte meg; nagyban való habitusa után és elő¬ 

fordulási viszonyainál fogva én trachytnak tekintem e kőzetet. 

A völgy nyílástól fölfelé 3 kilométernyire délről Forasesty szűk 

völgye nyílik, ennek egész Forasestyig terjedő alsó részlete mészkőben 

mélyed; csupán a völgy kezdetén láttam egy kicsiny phyllitrészletet a 

mészkő fekiijében. A helység egy völgytágulatban fekszik, mely együtt 

a patak hordalékával arra enged következtetést, hogy ott a phyllit ismét 

nagyobb tért foglal el. A mészkő többféle változatban jelentkezik: do- 
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lomitos, kristályos, szemcsés és palás mészkő; sötét, világosszürke, 

sárgás és fehér színezet váltakozik a völgyben. Alant vastag, kovagos 

padok, feljebb palás mészkő rétegek telepednek. Gyűrődéseket is észlel¬ 

tem, de ezeknek biztos nyomozását a siirii őserdők meg nem engedik 

a szemnek. 

A völgy keleti kanyarulatának déli oldalában mintegy 80 m. 

magasban a völgyfenék felett nyílik rumunyestyi barlang. Ez még Ru- 

menyesty határában van, de közel fekszik Forasestyhez. 

A barlang nyílása boltozott, közepeit 2-5 m. magas és alul 10 m. 

széles; feneke déli irányban menedékesen lejt alá a begy belsejébe mint¬ 

egy 80—90 m.-nyíre ; legmélyebb pontján egy magason boltozott csar¬ 

nok tágul, melyből a főág nyugatnak kanyarodik és éjszak felé mere¬ 

deken fölemelkedve több vak ágban végződik. A barlang hossza 

150—1G0 m.-nyi Ieliet, átlagos szélessége 8- 12 m., boltozatait 15—20 

m. magasnak becsülém, s ezek nem egy helyen beláthatatlan kürtőkbe 

magasodnak. A barlangnak egyetlen cseppkő éke, melyért ezelőtt gyak¬ 

ran látogatták meg a természet kedvelői, közepetáján egy oldal 

csarnokban van. Ez egy 9 m. magas cseppkő fátyol, mely egy kiálló 

mészkőréteg padjáról ömlik alá. Ebből két stalaktit, miként két óriási 

jégcsap, a talpazatig ér le és a széles alapon álló stalagmit kúppal 

egyesül. Ez a cseppkő-alakzat, mely szabadon áll, leginkább a kereszt¬ 

alakját közelíti meg és ezt a nevet viseli is. Különben a cseppkő-ala¬ 

kulás csekély és a falakat csupán a magas kürtökből alászivárgó viz 

vonja be sáros cseppkőkéreggel. A barlangnak sok rövid oldalága és 

vakürege van, melyek legtöbbje legmélyebb pontjáról ágazik ki. A 

barlang fenekét a boltozatról levált kőtuskók fedik, vagy pedig sötét 

televéuy borítja; a mélyebb részekben és a belőlük felemelkedő ágak¬ 

ban a barlang fenekén nagy mennyiségű, helyenként 2 m. vastagságú 

denevér-guanó halmozódott fel, melyet a beszivárgó viz siippedékes 

kátyúvá alakított. Gyertyáim itt alig pislogtak, s a barlang mélyebb 

részeit az orrcsavaró bűz és a fojtó ammóniák gőz sem teszi valami 

marasztalóvá. 

Seb midi értelmezését alkalmazva, a rumunyestyi barlangot a 
betörési barlangok közé sorozhatjuk. 

A barlang tágas nyílásának világos előcsarnokában csákányommal 

csekély mélységből durva kődarabkákkal kevert agyagból égetett csere¬ 

peket és egy Z7mo-kéj töredékét szenes földből ástam ki. A lefelé hajló 

főág elején pedig a guanót gyűjtő munkások emberi csontokat (bordá¬ 

kat, csigolyákat és felkarcsontokat) találtak és tettek félre. 

Ezekből az tűnik ki, hogy a rumunyestyi barlang praehistorikus 
kutatásra alkalmas. 
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A barlang szürkésfehér dolomitos és kristályos szemcsés palás 

mészkőben van, nyílása a függélyes falakat képező réteg-fejekben van, 

melyek padjai 12 —13°-al dőlnek d.k-nck, beljebb a rétegzés mindinkább 

meredek állású 45—(30°, tehát a nyílás vastag padjai felett települő 

palás szemcsés mészkő lehajlik a barlang belsejében. 

A hegységet felépítő kőzetek délről éjszaknak : gneisz, csillámpala, 

phyllit és kristályos szemcsés mészkő vagy dolomit. Ezek átalában dél¬ 

nek dőlnek d.uy.- és d.k.-ti diilés között ingadozva. A mészkő Lunkány 

és Eorasesty között összefüggő telepekben uralkodik, a phyllittől élesen 

sehol se in választható el, mivel avval váltakozik vagy avval együtt fel- 

ránczolva és közbegyiirve fordul elő. Feltűnő a mészkő sokfélesége: kris¬ 

tályos szemesés mészkő, dolomit, sötét tömött mészkő képezik szélsősé¬ 

geit, melyek Lunkány és Forasesty körül feltalálttá'ók. Ezeknek nem 

mindenikét lehet a metamorph palák közé sorozni. Stur (id. h.) a Po- 

jana-Ruszka mészköveit a kristályos palahegység legfelsőbb telepeiül 

constatálta; Cotta pedig jurabelinek tekinté a Pojana-Ruszka némely 

mészkövét.x) 
Sem a dolomites, sem pedig a tömött mészkövekben nem sikerült 

kövületekre akadnom; Hant ken egyetemi tanár úr szíveskedett ne¬ 

hány mészkőféleség vékony csiszolatát elkészíttetni, de ezekben sem volt 

a szerves maradványoknak nyoma. A Pojána-Ruszka dolomitos és tömöt- 

tebb mészköveit e negatív eredmény daczára sem vagyok hajlandó a 

kristályos palákhoz, mint azoi érabeli telepedésekhez sorozni. Magyar- 

ország délkeleti részén olyan nagy stratigraphiai ür van, hogy a Pojána- 

Ruszka mészköveit nagyobb valószínűséggel lehet a palaeozoi vagy alsó 

mezozoi képződmények valamelyikének képviselőjéül tekinteni, mintsem 

az azoi idő-telepeinek venni. Ez már azért is lehetőnek látszik nekem, 

mivel a Pojána-Ruszka-i mészkő nagyon eltér féleségeiben, attól a kris¬ 

tályos szemcsés palás mészkőtől, mely a kristályos palákat rendsze¬ 

rint kísérni szokta és a Maros jobbján a Hegyes körül is jellemzően 

előfordul. 

Mig azonban kövületek a Pojána-Ruszka mészköveiből elő nem 

kerülnek, nyílt kérdés és felfogás dolga marad az, hogy hová sorozzuk 

azokat. 

A rétegek telepedését illető megfigyeléseim sokkal futólagosabbak 

voltak, hogysem a hegység geotektonikai szerkezetéről véleményt mer¬ 

nék koczkáztatni. A legnagyobb tartózkodás előrebocsátása mellett azon¬ 

ban megemlítem azt, hogy előttem a Pojána-Ruszka nyugati része egy 

olyan ideális profilban tűnik fel, melynek keletkezése három igen össze¬ 

nyomott főráncz és egy vetődés föltételezése által magyarázható legjob- 

‘) Cotta B., Ei'zlagerstátten in Ungarn u. Siebenbiirgen, 225 1. 
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bán. A mellékelt rajz foglalja egybe a Tinkova és Lunykány közt észlelt 

azon adatokat, melyeken ezen nézetem alapszik. 
1. ábra. 

D E.EK. 

D a ia- 

Rumnyesty 

0. D Ny. 

V. Dumbrovicza, 

Nadrág Tinkova Lunkany 
Tomesty 

trachyt ph.tr. tr. gn. pont e, 

IV. A Facseti neogen medencze éjszaki alaphegysége. A Valyemare- 

Bulza-i és a Batta-Lippa-i hegység zavart és bonyolódott szerkezetű. 

Éjszak felől ezek vetnek határt a krassómegyei neogén-rétegek elterje¬ 

désének. Kápolnás és Batta közt a neogén halmok a Maros völgyéig 
érnek. 

Amazok úgy tekintendők, mint a geológiai értelmezés alapján el¬ 

nevezett Hegyes-Drocsa-Pietrosza hegységnek a Maros által leszelt déli 

nyujtványai.x) Csak annyiban bátorkodom itt a Valyemare-Bulza-i hegy¬ 

ségről röviden szólani, amennyiben észleleteim abból az átnézeti térkép¬ 

től eltérő adatokat nyújtottak. Kapriora és Pozsega között mészkő terül 

el, mely felső krétának van Hauer térképén megjelölve. Ezen területen 

a Nerinea nodosa, Voltz, Nerinea castor, d’Orb. Ghemnitzia fusiformis, 

Cr. stb. fajokat, tehát határozott felső-jurabeli alakokat nagy számban 

gyűjtöttem. A mészkővonulat tehát a felső-jurába való és én nem jól 

megtartott kövületek alapján csakis azt a sárga homokkövet sorozhattam 

a felső-krétába, mely a jura-mészkő déli határán a kaprioriai völgyek 

felső részén nehány ponton lelhető. Szelcsova táján kövületeket nem tar¬ 

talmazó merev mészkő és quarzit homokkő csap át a Maros jobb part¬ 

járól, melyeket petrographi hasonlóság alapján a triász vagy a liasz 

képviselőjének tartok. Szelcsovától délre Krassó és Hunyadmegye hatá¬ 

rán az átnézeti térkép egy nagy diorit-tömeget jelöl ki, mely keletről 

bazalttal érintkezik. Noha én az 1877-et megelőző években miuden irány¬ 

ban bejártam ama területet, ott dioritra nem akadtam és kőzeteimet 

már gyűjtésükkor trachytfajokul ismertem fél. Dr. Kürthy Sándor 

a ki azokat dr. Koch Antal egyetemi tanár felügyelete alatt tanulmá- 

Ó Földtani Közlöny 187á VI. k. 86. 1. és 1877. VII. k. 184. 1. 
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nyozta, konstatálta, hogy onnét csupán tvachytfajokat hoztam. l) Dr. 

Ktirthy S. meghatározása szerint a diorit helyett quarztrachyt, amphibol 

és augit-andesitek, labrador- és gránáttartalmu trachytfajok képezik a 

Szelcsova-Kostej és Tisza helységek között elterjedő vulkán-tömeget. E 

trachytfajok viszonylagos elterjedésének és egymással való kapcsolatossá¬ 

gának felderítése még ezutáni tanulmányok feladata leend. 

Azok a trachyt- és talán bazalt-konglomerátok, melyek a szálban 

álló tömeget kelet felől környezik már a neogén medencze szedimeutjei 

közé tartoznak. 

A neogén medencze déli szegélyét a bánsági hegység éjszaki ki¬ 

ágazásai képezik, melyek közé azonban még soha sem vezettek kirán¬ 

dulásaim. 

V. A krassó-megyei neogén rétegek területén tett kirándulások és a 

gyűjtések eredményei. — Azok a neogén rétegek, melyek a temesmegyei 

rónaságból kiemelkedő halmoktól a keleti hegységig terjednek, Lúgos 

táján az alvidéknek egy széles öblét foglalják el. Ez a Pojána-Ruszka 

előtt két ágra oszlik, melyekben a neogén rétegek a régibb alaphegy¬ 

ség között a Temes és Béga forrásáig érnek, sőt az északi facseti ág, 

a kosoviczai hágón át a Marosvölgybe is átnyúlnak. 

A karánsebesi ágban a neogénnek mind a három főemelete meg 

van, miként ezt Hoernes R. közleményeiből Vercserova tájáról ismerjük.2) 

Én csak Lúgos és Karánsebes körül jártam és a Pojána-Ruszka 

lábánál végig vonuló keskeny neogénszegélyre tevék kirándulásokat. E 

tájon a pontusi, illetőleg a pannoniai rétegek az uralkodók, melyekben 

Gavosdia vasúti állomástól éjszakra Kricsovánál gyüjték jól meghatá¬ 

rozható kövületeket. Kricsova körül az árkok vízszintes rétegeket tárnak 

fel, ezek alsó része szürke agyagból való és szénkibukkanásokat foglal 

magába. Az agyagra túlnyomó vastagságban sárga, igen laza quarezho- 

mokkő és homok következik, mely csak alárendelve mutat konglemerát 

vagy márgás közfekveteket. Kricsovától keletre a nadrági völgyben az 

agyagban Melanopsis Martininna, Fér. talá'tatott. 
A hegység nyu- 2. ábra. 

gáti végén a homokkő 

és homok (h) nagy tö¬ 

mege a szürke agyag 

(a) felett megindult és 

lassan alácsuszamlik, 

miközben az eredeti¬ 
leg vízszintes homokkőrétegek a hegy felé dőlve csúsztak alá. 

l) Földtani Közlöny 1878. VIII. évf. 283.—303. 1. 

*) Hoernes R. Tertiarstudien, Jahrb. d. k. k. Reichsanst. 1875. 23. Bol. 74. 1. 
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A 2-ik sematikus rajz tünteti elő azt a földmozgást, n.elynek a krassói 

felső neogén rétegek több helyen alá vaunak vetve, hol súlyos homokkő 

tömegek nehezednek az agyagra. 

Eme szakadékok közé vezetett el 1877-ben főtisztelendő Gáspár 

György gör. kel. lelkész úr, ki ezekben évek előtt egy Elep has 

vagy Mastodon-nak bal lábszárcsontjának (tibia) töredékét lelte. A 3. 

rajzban vázolt szelvényt a helyszínén vettem föl. Benne találtam ne¬ 

hány meghatározható kövületet is. 
a) sárga vasoxydbydrátos 

alig összeálló homok az E le p h a s- 

vagy M a s t o d o n-csont lelőhelye. 

b) 040 m. vastag laza 

quarczhomokkő, telve fehér Cardi- 

umhéjakkal 

c) homokos márga levélle¬ 

nyomatokkal. 
d) Vastag, szálban álló ho¬ 

mokkő és laza homok. 

b) rétegben a következő alakokat gyűjtöttem: 

Planorbis Badmanyesti, Fuchs. 

— micromphalus, Fuchs. 

Melanopsis cf. decollata, Stol. 

cylindrica, Stol. 

cf. pyrum, Neum. 

Cardium Penslii. Fuchs. 

— complanatum, Fuchs 

— Banaticum, Fuchs. 

— ej. vicinum, Fuch=. 

Cardium cf. conjungens, Partsch. 
— sp. 

— n. sp. (cf. Lenzi, R. Hoern.) 
— sp. 

Conaeria Balatouica, Partsch. 
— siniplex, Barb. du M. 

Dreissenomyci SchröcJcingeri, Fuchs. 
cf. intermedia, Fuchs. 

E kövületek a radmanyestyi faunába valók ; az a Cardium, mely 

leggyakoribb, valószínűleg azzal az alakkal lesz összegyeztethető me¬ 

lyet Hoernes R. Vercserováról Cardium cf. Lenzi név alatt irt le. (Id. 
h. 75. 1.). 

A homokos márga levél lenyomatait dr. S t a u b Móricz tanár ur volt 

szives meghatározni s a nagyobbrészt fogyatékos példányokat a követ¬ 
kezőkép csoportosítja: 

„1. Carpinus grandis, Ung kis levele. 2. Planera Ungeri, Ettgsh. 

3. Quercus pseudocastanea, Goepp. 4. Castanea Kubinyii, Kov. 5. Quer- 

cus mediterranea, Ung. (j. Cyperites sp. 7. Myrsine sp.? — A két 

utóbbi kétes töredék. Az első ö faj nagy horizontális és vertikális 

elterjedésit Tekintettel 8 túr l). értekezésére (Beitráge zűr Kenntniss 

der Flóra dér Siisswasserquarce. Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsaust 

1867) a fajok hazánknak congeria- és szármát-rétegeiben a következő he¬ 
lyeken találtattak: 
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1. Carpinus grandis, Ung. Ceritbium-rétegek: Rbyolithtuffában 

Nagy-Ostoros Eger mellett, az Avasliegyen Miskolczon és Tállya mel¬ 

lett, Tracbyttuífában Erdőbénye mellett. Tályagban Szőllős mellett, Mósz- 

palában Thalbeim mellett. 

2. Plánévá Ungeri, Ettgsb. Ceritbium-rétegek: Rbyolithtuffában 

Jastraba Tállya mellett. TrachyttufFában Mocsár, Skalamlin, Törincs, 

Erdöbénye, Szerednye mellett. Tályagban Buják mellett. 

3. Quercus pseudocastanea, Göpp. Ceritbium-rétegek: Tállyái rliyo- 

litb-tuffában, mocsári (Selmecz mellett) trachyttuffában. 

4. Castanea Kubinyii, Kov. Ceritbium-rétegek: Rbyolitbtuffában 

Szt.-Kcreszt, Jastraba, Tállya mellett. Tracbyttuífában Mocsár és Erdő- 

bénye mellett, Mészpalában Szakadat és Thalbeim mellett. Vale Scobi- 

nos Korniczel mellett. Majdnem mindenütt gyakori. 

5. Quercus mediterráné a, Ung. Ceritbiumrétegek: az erdöbényei 

trachyttuífában igen gyakori. 

Tehát túlnyomóan a szármát emelethez számított helyeken. Külön¬ 

ben mindezen fölsorolt növények a szármáinál idősb rétegekben is elő¬ 

fordulnak. “ 

A facseti medenezében ugyanazon homokkő az uralkodó kőzet, 

mely Kricsovánál a pontusi emelet kövületeit tartalmazza. A Bégának 

fővizválasztója felé ez kavicsosabb lesz Nemesesty és Kostej árkaiban 

a neogén mediterrán rétegek második emelete talál ható a pontusi homok¬ 

kő és kavics alatt. A kosoviczai nyergen túl Felső-Lapugy és Bánk lelő¬ 

helyek a mediterrán emeletben geológiáikig a facseti medenezéhez tar¬ 

toznak; az az öböl, melyben ezen medencze rétegei lerakodtak, körülbe¬ 

lül Lesnyeknél és Szirbnél éri végét. A Marosvölgyben Stur vizsgálta 

meg a neogén rétegeket és Lapugy tájékán a következő felemelkedő átalá- 

nos sorozatot ismerte fel: (Id. b. 86. 1.). 

„1. Kristályos palákon nyugodva a lapugyi tályag és benne aláren¬ 

delten lajta mész. (II. neogén mediterrán emelet.) 

2. Bazalt konglomerát. 

3. A kassoviczai halmok homokja, mely alsóbb részével a ceri- 

thium rétegeket (szármát emelet) képviseli; felsőbb telepei pedig a con- 

geria rétegekhez (pontusi emelet) tarto/.nak.“ 

Stur területére Lapugy kivételével nem vezettek engem kirándu¬ 

lásaim. A Maros jobb partján Burzsuk megett azonban oly adatokat 

jegyzék fel, melyek a lapugyi tályagnak a Maros jobb partján való elő¬ 

fordulását valószínűvé teszik. A trachyt konglomerát hatalmas rétegei 

alatt ugyanis ott 1877-ben kékes agyagot láttam, de sietős utam miatt 

nem időzhettem keresés végett mellette. A burzsuki vendéglőnél pedig 

több Strombus coronatus, Defr. töredéket láttam, melyek megtar- 
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tásban a lapugyiaktól nagyon különböztek, ezeket egy a vidéken járt 

érezkutató a környékből való érezekkel vegyest tartozása tejében hagyta 

a vendéglősnél. Nem tartom lehetetlennek, hogy e kövületek a burzsuki 

árkokból valók. 

A kossoviczai nyereg geológiai összetételét figyelemmel vizsgáltam, 

a nélkül azonban, hogy az általam óhajtott eredményt, a íacseti rneden- 

czének rétegeit egymás felett tanulmányozhatni, elértem volna. 

A kossoviczai és holgyai patakok mélyen vésték be ágyukat a 

vízválasztó két oldalán és a gerincz rétegeit jól feltárják. De ezekben 

hasztalan kerestem akár a lapugyi tályagot és trachyt (bazalt) konglo- 

merátot, akár pedig a krassói pontusi rétegek sárga homokját. 

Ezektől egészen különböző telepek képezik a vízválasztó gerinczét: 

azok a kavicstelepek, a melyekről Stur mint a szármát- és a pontusi emelet 

képviselőiről szól. A nyereg agyagos homok és kavicstelepek váltakozá¬ 

sából áll: a kavicsban 'sok a trachyt-anyag, előfordulnak benne tiltás 

padok is a kossoviczai hágótól d. k.-re a gerinczen, és Kossesd körül az 

országút mellett az úgynevezett y?«Zőz-rétegek fordulnak elő. 

Nem kevéssé voltam azonban meglepetve, midőn az útmagaslat 

körül heverő durvamész eredete felől kérdezősködve egy kossoviczai 

ember Hölgy ára vezetett el. Ezen hunyadmegyei helység közel fekszik 

a krassói határnyereghez; az é.k.-ti sövénykapun kívül egy szilváskert 

alatt köriilbelől egy méternyi vastag durva mésztelep bukkan ki a gyepből. 

Ebben a durva mészben kagylók nyomait, Trochus és Dentalium lenyo¬ 

matait és korálok nyomait ismertem fel, melyek kétségen kivül helyezik, 

hogy az a neogénnek mediterrán emeletébe tartozik. A holgyai durva mész 

nem sokkal az útmagaslat alatt (40—50 m.) rétcgfejeivel egy é.k. felé 

lemenő völgy felső részét keríti, telepedése vízszintes vagy alig észre¬ 

vehetőkig d.k.-nek hajló, kísérőm szerint ugyanilyen padok éjszakra a 

Fintvág feletti erdőben is előfordulnak. 

A lajtamésznek a kassoviczai nyergen való előfordulása igen fon¬ 

tos tény. Ez bizonyítékául szolgál annak a föltevésnek, hogy a nyereg 

a mediterrán rétegekből megmaradt gát, mely választékául szo'gált 

a Marosvölgy és a íacseti medencze későbbi lerakodásainak. E körül¬ 

mény teljes összhangzásban áll azzal, hogy a traehyt-conglomerát réte¬ 

gek, melyek Lapugynál a tengeri agyag felett települnek, a nyergen 

hiányzanak és a krassói oldalra nem csapnak át. Elterjedésüket Alső- 

Lapugy, Tyej, Lyászó és Tisza helységek jelölik a Maros bal partján, 

tehát a kosoviczai nyereg ezek kiterjedésének d. ny. felé már képző¬ 

désük idején határt vetett. Hogy a trachytkonglomerát a nyereg d. ny.-i 

oldalán nem fordul elő, arról Kossova és Kostej árkaiban meggyőződ¬ 

tem. Annál nagyobb elterjedéssel bir azonban a trachytkonglomerát a 
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Maros jobb partján, hol Burzsuk, Guraszada és Runksár között össze¬ 

függően nagy területet foglal el. Másfelől a pontusi emelet sárga ho¬ 

mokja nem lépi át a kossoviczai nyerget. A fácseti medencze tehát a 

pontusi rétegek letelepedésekor már el volt a marosvölgyitől különítve. 

A szármát emeletet biztos jelenlétére sehol sem akadtam. 

Stur a palla-telepekből, melyeket Erdélyben a szármát emeletbe 

tartozóknak tekint, következtet annak létezésére. 

A pallának — mint traeliytintának — kort jelölő értékét én bizonyta¬ 

lannak tartom mióta a Fehér-Kőrös völgyében Kresztaménes- és Fel¬ 

ménesnél a felső-mediterrán fauna lelőhelyein a tufás lajtamész padjai¬ 

nak közfekveteiben palla-telepeket ismertem fel. 

A szármát emelet hiánya a kossoviczai nyergen és a facseti me- 

denezében magyarázatot talál abban, hogy annak lerakodása idején 

szárazföld létezett a kossoviczai nyereg táján és ennek patakjai hordták 

el az anyagot a gerincz két oldaláról lemélyitve a facseti öblöt és talán 

a marosi medenezét is, ha ugyan ott — és ez előttem valószínűbbnek 

látszik — a későbbi trachyteruptiók mm ezen időben halmozták fel 

konglomerátjaikat. 

Készséggel elismerem, hogy mindez megerősítésre vár. Mint olya- 

kat irtani azonban le e következtetéseket, mint a melyek a kossoviczai 

nyergen gyűjtött adatokból közvetetlenül folynak. 

VI. Kostej és Nemesesty. A felső ncogen mediterrán emelet kövü¬ 

leteinek ezen lelőhelyeit Neugeboren irta le :). A Kostej és Ne¬ 

mesesty közti árkok, melyek éjszakról a Valye Ilkuiba nyílnak, tárják 

fél felső részeikben a lapugyihoz hasonló agyagot, mely a kövületeket 

tartalmazza. Ezek közül a Valye Zeminy, mely Kostej és Nemesesty 

területének határát jelöli, adja a legjobb helyet a gyűjtéshez; ez jelöli 

meg egyszersmind a mediterrán tályag legnyugatibb pontját; a Valye 

Ilkui nyílásánál Zarány árkaiban egész a grosi gerinczig csupán ho¬ 

mok és kavicstelepeket láttam, de itt oly helyzetben, hogy azokat a 

pontusi emeletbe valóknak kellett tekintenem, miután Zoránynál annak 

vezérköviilctcit sikerült feltalálnom. 

Zorány nyugati végén a falubeli nagy árok nyílásánál egy sza¬ 

bad domboldalon világosszürke márgás anyag fekszik a homok között, 

melyben Gongeria cf. Partschi és Gongeria simplex, Ostracoda héjakkal 

együtt találhatók. 

Kelet felé azonban a Mediterrán tályag a völgyek felső végén a 

*) Verhandlungen u. Mittheilungen d. siebenb. Vereins f. Naturvv. zu Herraan- 
stadt. 1852. III. évf. 155. 1. és 1854. V. évf. 148. 1. 
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kosteji főpatak forrásáig a Djalu drakui lábáig követhető. Innét a la- 

pugyi tályaggal való összefüggés a kossoviczai gerincz alatt kétségte¬ 

lennek tekinthető. 
A Valye Zeminy adja a legtöbb kövületet és legjobb feltárást, 

melynek rövid leírása egyszersmind a nemesesty-kosteji mediterrán-réte¬ 

gek átalános telepedéi viszonyait is kifejezendő 

Nemestytől keletre 1 kilom. távolságban nyílik a völgy a Valye 

Ilkáiba és egész hosszában őserdő közt jár. A feltárás csak a patak ár¬ 

kában van és mintegy 1'2 kilom nyíre fölfelé kezdődik, de legalább 

800 m. hosszú a mig a meredekebb lejtőkben azt a trachyt tömeget 

elérjük, mely a fönnemlitett völgyek mindegyikének hátterében a medi¬ 

terrán rétegek alját képezi. 

A rétegek a Valye Zeminyben vízszintesek és csak az alapjukat adó 

Quartz-trachyt tömeg közelében hajlanak le igen meredekesen dél felé. 

A rétegsorozat 35 — 40 m. legnagyobb vastagságra becsülhető, és alulról 

fölfelé következő tagokból áll: 

1. Quarztrachyton sötét tályag 'lurriteüa turris, Voluta rarispina, 

Pleurotoma asperulata mint leggyakoribb kövületekkel, igen nagy 

Heterosteginák-kai és igen sok Foraminiferá-val. Gyéren egyed-korálok 

is fordulnak elő benne. 

2. Agyagos, szürke agyagos homok kevés kövülettel, 2—3 m. vastag 

felső részében Helicistrea Befráncéi, Prionastrea Neugeboreni, apró 

Pectunculus obtusatus és Anomia sp. főidül elő. 

3. Lajtamészpad tufás tartalommal. 

A feltárások igen hézagosak, és nem alkalmasak arra, hogy a ré 

tegek vastagságáról biztos méreteket vehettem volna. A lajtamész és a 

felette telepedő agyagos padok az erdei talajban vesznek el, melyről 

csak ott sejthetjük meg anyagát, a hol kavicsossá válik, a mi már 

azután pontusi homok jelenlétére vall. Ezen körülménynél fogva a medi¬ 

terrán rétegek felületi elterjedése egy igen keskeny sávot ad, de ebben 

is csak az árkok mélyén ismerhető fel biztosan. A legalsó sötét tályag 

tartalmazza a legtöbb kövületet, melyek megtartási állapota kifogásta¬ 

lan. A nemesesty és kosteji oláh gyerkőczök gyakran tartanak készen 

Valye Zeminyben gyűjtött kövületeket, melyeket az ördög csontjai gya¬ 

nánt (Oassze gye draku) adnak el csekély pénzért. Két Ízben gyüjték 

ebből: 1877-ben és a múlt év nyarán. Az alább következő lajstrom 

adja gyűjtéseim eredményét, melyhez *-gal megjelölve azokat az általam 

nem talált alakokat is hozzávettem, melyeket a nemzeti nmzeum palaeontolo- 

giai gyűjteményében már előbb megvoltak Az anyag meghatározásában 

a Conus, Anciblariu és Cypraea fajokat Halaváts Gyula úr volt szi¬ 

ves Hoernes Rudolf és Au inger uj munkája alapján revideálni a 
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Foramiuiferák meghatározás T pedig Fr a üzen au Ágoston úr szives 

fáradozásának köszönhetem. 

Grasteropöddh. 

Conus Mojsvárii, R. Hoern. 

* — Loroisi, Kiener. 

cf. Moravicus, R. Hoern. 

* — Pusclii, Midit. 

* — extensus, Partsch. 

* — Dujardini, Desli. 

— Brezinae, R Iloern, 

* — Noae, R. Hoern. 

' — Enzesfeldensis, R. Hoern. 

— rotundus, R. Hoern. 

Olíva flammulata, Lám. 

*Ancillaria glandiformis, Lain. 

obsoleta, Brocc. 

Cypraca Lanciae, Brus. 

* — fabagina. Lám. 

— affinis, Huj. 
Ringicula buccinea, Desh. 

Voluta rarispina, Lám. 

— ficulina, Lám. 

Mitra cf. Bouéi, R. Hoern. 

— Bellardi, R. Hoern. 

* — scrobiculata, Brocc. 

* Columbella subulata, Brocc. 

— fallax, R. Hoern. 

* Terebra fuscata, Brocc. 

cf. Hochstetteri, R. Hoern. 

* — pertusa, Bast. 

acuminata Bors. 

— bistriata, Grat. 

* — Basteroti, Nyst. 

Buccinum collare, Hilb. 

restitutianum, Pont. 

— limatum, Chemn. 

— cf. miocoenicum, Midit. 

— Iloernesi, Setup. 

Gassis mammillaris, Grat. 

* — saburon, Grat. 

*Strombus coronatus, Defr. 

*Roatellaría dentata, Grat. 

Chenopus pes pelecani, Pliill, 

Triton heptagonum, Brocc. 

ARanella marginata, Brong. 

Murex goniostomus, Partsch. 

cf. eraticulatus, Brocc. 

Murex cristatus, Brocc. 

Swainsoni, Midit. 

— brandaris, Lin. 

— sp. 

— spinicosta, Broun. 

Pyrula rusticula, Bast. 

Fusus intermedius, Midit. 

— Pusclii, Andr. 

— cf. virgineus Grat. 

* — Valenciennesis, Grat. 

* — semirugosus, Micht. et Bell. 

— Burdigalens's, Bast. 

— sp. 

Fasciolaria timbriata, Brocc. 

Turbinella subcraticulata, d’Oib. 

Cancellaria Bellardi, Midit. 

— cf. spinifera, Grat. 

Pleurotoma cataphracta, Brocc. 

asperulata, Lám. 

cf. coneatenata, Grat. 

turricula, Brocc. 

monilis Brocc. 

triíasciata, Iloern. 

cf. rotata Brocc. 

vermicularis, Grat. 

intermedia, Bronn. 

dimidiata Brocc. 

* — Lamarcki Bell. 

obeliscus, Destnar. 

— cf. harpula, Broun, 

granaria. Huj. 

Cerithium f. vulgatum, Brong. 

— Zeuschneri, Pusch. 

* - minutum, Seri'. 

— Broiini, Partsch. 

— . scabrum, Ölivi, 

*Turritella Riepeli. Partsch. 

* — vermicularis, Brocc. 

■ * — turris Bast. 

— Archimedis, Brong. 

— subangulata, Brocc. 

Monodonta Araonis, Bast. 

Adeorbis Woodi, Horn. 

*Vermetus arenarius, Lin. 
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Veruietus intortus, Lám. 

♦Katica millepunctata, Lám. 

— Josephinia, Risso. 

♦ — helicina, Brocc. 

♦Keritopsis radula, Lin. 

Neritina expansa, Rss. 

Turbonilla pygmea, Grat. 

Rissoa Lachesis, Bárt. 

— costellata, Grat. 

Eulima subulata, Don. 

Bulla miliaris, Brocc. 

— truncata, Adams. 

Odontostoma plicata, Mont. 

Crepidula unguiformis, Bast. 

Dentalium Badense, Partsch. 

— mutabile, Doderl. 

— pseudcentalis, Lám. 

— entalis, Lin. 

— incurvum, Ren. 

Lamellibranchiáták. 

Clavagella bacillaris, Desh. 

Venus multilamella, Lám. 

— elathrata, Duj. 

— plicata, Gmel. 

umbonaria, Lám. 

Lucina Dujardini, Desh. 

Cardita Partschi, Goldf. 

hippopea, Bronn. 

Transylvanica, Hoern. 

Cardium hirsutum, Bronn. 

Pectunculus pilosus, Lám. 

obtusatus, Partsch. 

Arca diluvii, Lám. 

Lima strigillata, Brocc. 

Pecten cf. aduncus, Eichw. 

— cristatus, Bronn. 

— cf. spinulosus, Münst. 

Anomia costata, Brocc. 

Anthozoák. 

Acantbocyathus Transylvanicus, Rss. 

Stylopora subreticulata, Rss. 

Prionastrea Neugeboreni, Rss. 

Heliastrea Defrancei, M. Edw. et H. 

Heliastrea Reussana, Defr. 

Foram ineferák. 

Verneulina spinulosa, Rss. 

Plecanium abbreviatum, d’Orb sp. 

gramen, d’Orb. sp. 

laevigatum, d'Orb. sp. 

Mayeranum, d’Orb, sp. 

Máriáé d'Orb, var. iner- 

nes Reus. 

— serratum, Rss. 

— lanceolatum, Karr. 

Cornuspira foliacea, Phil. sp. 

Biloculina bulloides, d’Orb. 

— — — var. calos- 

toma, Karr. 

— — — var. dentata, 

Rss. 

globulus, Born. 

Spiroloculina excavata, d’Orb. 

Triloculina tricarinata, d’Orb. 

— gibba, d’Orb. 

Triloculina oculina, d’Orb. 

consobrina, d’Orb. 

inflata, d’Orb. 

nodosaroides, Karr. 

intermedia, Karr. 

Selene, Karr. 

— sulcata, Karr. 

Quinqueloculina Buchiana, d’Oi'b. 

— Haidingerii, d’Orb. 

Ungeriana, d’Orb. 

var. stenostoma, Karr, 

— longirostra, d’Orb. 

Schreibersii, d’Orb. 

— Josephina, d’Orb. 

— striolata, d’Orb. 

— foeda, Rss. 

— Schroekingerii, Karr. 

— vermicularis, Karr. 
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Ouinqueloculina oruatissima, Karr. 

— Kostejana, Karr. 

— Atropos, Karr. 

Peneroplis planatus, Piciit. & Moll. 

var. laevigata, Karr. 

Hauerii, d’Orb. sp. 

— aspergilla, Karr. 

Alveolina meló, Ficht & M. sp. 

— rotella, d’Orb. 

— Ilauerii, d’Orb. 

Nodosaria subcanaliculata, Neug. sp. 

Glandulina laevigata, d’Orb. 

Cristellaria calcar, Lin., var. calcar, 

d'Orb. 

calcar, Lin. sp. var. cul- 

trata, Montf. 

— inoriiata, d’Orb. sp. 

Polymorphina gibba, d’Orb. sp. 

aequalis, d’Orb. sp. 

— probléma d’Orb., 

var., deltoidea, Ess. 

— tubereulata, d’Orb. sp. 

— digitális, d’Orb. 

Bulimina pyrula, d’Orb. 

— incrassata, Karr. 

Virgulina Schreibersiana, Czjz. 

Textilaria carinata. d’Orb. 

Globigerina bulloides, d’Orb. 

triloba, Ess. 

— aronacea, Karr. 

Truncatulina Schreibersii, d’Orb. sp. 

Haidingerii, d’Orb. sp. 

— Ungeriana, d’Orb. sp. 

Dutemplei, d’Orb. sp. 

Brogniarti, d’Orb. sp. 

Bouéana, d’Orb. 

variolata, d’Orb. sp. 

crypüiotiiph'ila, Ess. 

reguláris, Karr. 

Hiscorbina planorbis, d’Orb. sp. 

— complanata, d’Orb. sp. 

plat.yomphala, Ess. 

squamula. Ess. 

semiorbis, Karr. 

Pulvinulina Hauerii, d’Orb. sp. 

Boueana, d’Orb. sp. 

Kahlenbergensis, d’Orb. sp 

Eotalia Beccarii, Linn. sp. 

— aculeata, d’Orb. 

— Girardana, Ess. 

— praecincta, Kar r. 

Nonionina communis, d’Orb. 

granosa, d’Orb. 

Poljstomella crispa, Lám. 

Amphistegina Hauerina, d’Orb. 

var. turriculata, Karr. 

Heterostegina costata, d’Orb. 

— simplex d’Orb. 

Frondicularia, sp. 

VII. Radmanyesty. — A Bega-csatorna éjszaki oldalán emelkedő ba- 

lomvidék a pontusi emelet rétegeiből áll. Miként Lúgosnál, úgy itt is sárga 

homokból és laza homokkőből valók azok, mely ek közt vékonyabb agyag¬ 

telepek vannak ; a telepedés vízszintes és a felület domborzatán gyepes 

oldalakon is fel lehet ismerni hol van az agyag és hol a homokkő. A völgy- 

oldalak ugyanis mindenütt lépcsőzetesek, a tokokat a homokkő, a me¬ 

nedékes lejtőket az agyag rétegfejek okozzák. A homokkőben nagyon 

ritkán lelhető kövület; a homokban csak töredékek és ezek is gyéren 

fordulnak elő. 

Átalában a régi partok közelében több a szerves maradvány, 

mint a medencze közepén. Ezzel egyezőleg fekszik Krassómegyének é.ny.-ti 

szögletében a pontusi kövületeknek egyik klassikus lelőhelye Radma¬ 

nyesty ; melynek faunáját F u c h s Tivadar ismertette meg. ]) A helyiség 

*) Beitrage zűr Kentniss fossiler Binnenfaunen. Jahrb. d. k. k. geol. Keichs- 

anst. 1870. 20. Bd. 343-364. 1. 

Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 2 
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leírása azonban hiányzik és én ürveudek, hogy azt ismételt látoga¬ 

tások után itt adhatom. Fuchs idézett közleményében e kifejezés 

„Radmauyesty bei Lugos“ az egyedüli, mi a lelőhely helyzetére 

vonatkozik. Valójában pedig az 31 kilm.-nyíre éjszakra fekszik Lú¬ 

gostól ; Kadmanyesty helység határában, de már közelebb Brusz- 

nyikhoz. 

A pontusi emelet sárga homokjában vau Radmauyesty vidéke is, 

a lelőhely azonban csak 5 kilom.-nyíre esik az éjszaki mezozoi alap- 

hegység É.K.-D.NY.-ti irányban elnyúló határvonalához. 

Radmauyesty kövületeire vezető nélkül bajos ráakadni. A Valye 

maré völgyében, mely éjszak felől közvetetlenül a helység alatt nyílik a 

Ménes-patak fővölgyébe, mintegy 4 kilométernyíre megyünk fölfelé 

addig a kaszálókig, melyek az é.ny.-ról lejövő Valye Forgeczonyilor 

benyilásánál szétterjednek. Ebben a patak mentén közel két kilométer¬ 

nyire haladunk fel, arra ügyelve, bőgj' az erődben egy nyugati oldal- 

árokba, Pareo-pietri-be betaláljunk. Itt a patak medrében heverő héj¬ 

töredékek a legjobb vezetők. Az árokban csakhamar egy homok fal 

zárja el az utat, melyet két kemény homokkőpad véd a pusztulástól. 

E homok feltáráshoz érve helyen vagyunk. Körülményes leírás 

helyett a feltárásnak a völgyét mentén rajzolt szelvényét melléklem. 

4. ábra. 

A telepek felszáló sora a következő: 

1. Szürke agyag kövületek nélkül az árok fenekén. 

2. Fehér homok magnetittcl, benne kemény koncretiók. Ez tartal¬ 

mazza a kövületeket legnagyobb mennyiségben. A leggyakoribb nagyobb 
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alakok ezek : Cöngeria triángvlaris, balatonica, simplex, Dreissenomya 

Schröckingeri, Unió Bielzi, Cardium apertum, decorum, Penslii, Mela- 

nopsis cylindrica. Vastagsága . . . . . . . . . . . 1:63 m. 

3 Kemény sötétszürke homok kőpad ugyanazon nagyobb 

kövületekkel, melyek nehezen választhatók el az anyagtól. 

Vastagsága ................. 019 „ 

4. Világos homok: ugyanazon kövületekkel mint az alsó 1 * 18 „ 

5. Agyagos homokkő: Unió Bielzi, Cöngeria, simplex, 

Cardium apertum.  OK) „ 

6. Halványszürke leveles agyag als i részében egyebek 

mellett igen sok Cöngeria simplex héjjal, fölfelé kövületek 

nélkül ..3-00 „ 

7. Rozsdasárga durvább homok és homokkő, mely agyag¬ 

gal váltakozva a halmok tetojéig ér, de kövületeket nem 

tartalmaz. 

8. Diluvialis agyag és termőföld. 

Összes vastagság: 6-40 m. 

A radmanyestyi lelőhely kövületeket tartalmazó rétegeinek összes 

vastagsága 6.40 m. De ebből csak a két első homoktelep 3‘40 m. vas¬ 

tagságban nyújtja azon jól megtartott héjakat, melyek Radmanyestyet 

méltán nevezetessé tették. 

Daczára a figyelmes gyűjtésnek nem sikerült a két homok telep¬ 

ben, melyet a közbeeső 0-19 m. vastag, kemény pad választ el egy¬ 

mástól, különböző alakokat szedni, ép a nagy alakok: mint az Unió 

Bielzi, Cöngeria triangularis, Dreissenomya Schröckingeri mind a két 

telepben egyenlő mennyiségben fordulnak elő és külsejükre nézve nem 

térnek el egymástól. Azt a Paludina fajt, melyet Fnchs Radmanyes- 

tyről leir, nem találtam: valószínű azonban, hogy a homok aljában 

vagy tetejében levő agyagból került elő és igy az a másféle anyag, 

melyet Fuchs a csigahéj belsejében talált, nem zárja ki, hogy lelőhelye 

azonos a többi radmanyestyi kövülettel. 

Két Ízben 1877-ben, a miüt nyáron nehány óra lefolyása alatt a 

következő jegyzékben foglalt fajokat szedtem össze, megjegyezvén, hogy 

ezeken kivül hét Cardium és két Cöngeria még tüzetesebb tanulmányo¬ 

zásra vár. 

Gastropoda. 

*Lymnaeus cf. Balatonicus, Fuchs. 

Planarbis variáns, Fuchs. 

— Radmanyesti, Fuchs. 

micromphalus, Fuchs. 

Hydrobia laevis, Fuchs. 

Radmanyesti, Fuchs. 

costulatum, Fuchs. 

Pyrgula Archimedis, Fuchs. 

2* 
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Pyrgula Mathildaeformis, Fuchs. 

incisa, Fuchs. 

Valvata adeorboides, Fuchs. 

variábilis, Fuchs. 

Bythinia margaritula, Fuchs. 

Neritina turbinata, Fuchs. 

Neritiiia Radmanyesti, Fuchs. 

— obtusangula, Fuchs. 

crescens, Fuchs. 

Gratelupana, Fér. 

Lamellibn 

Cardium Penslii, Fuchs. 

apertum, Partsch. 

cf. secans, Fuchs. 

scabriusculum, Fuchs. 

— decorum, Fuchs- 

Banaticura, Fuchs. 

— Auingeri, Fuchs. 

— cf. vicinum, Fuchs. 

ct. proximum, Fuchs. 

— simplex, Fuchs. 

— cf. oonjungens, Partsch. 

Melanopsis Martiniana, Fér. 

decollata, Stol. 

cylindrica, Stol. 

clavigera Neum. 

gradata, Fuchs. 

obsoleta, Fuchs. 

defensa, Fuchs. 

* — cf. hybostoma Neum 

cf. Kupensis, Fuchs. 

sp. 

’ncJnnta. 

Congeria simplex, Barbot de M. 

triangularis, Partsch. 

triangularis, Partsch var. 

Balatonica, Partsch. 

— Radmanyesti, Fuchs. 

— Bastei’oti, Desli. 

Dreissenomya Schröckingeri, Fuchs. 

arcuata, Fuchs. 

cf. intermedia, Fuchs. 

Pisidium cf.. proximum, Neum. 

Unió Bielzi, Fuchs. 

*Anodonta, sp. 

Az általam gyűjtött 57—59 alak közül Fuchsnak 12 faja hiány¬ 

zik. Ellenben a *-gal jelölt fajok a Fuchs által felsorolt 52 faj között 

nem fordulnak elő. Ezt tekintetbe vévén, a radmanyestyi fauna eddig meg¬ 

ismert fajainak számát 69—71 -re lehet tenni. 

A szomszéd árkokat hasztalan jártam he, mert bennük a Pareo 

petri-éhez hasonló kövületekkel teletömött telepeket nem találtam. 

Radmanyesty és Facset közt keresztül-kasul szeltem át a halmos 

vidéket, a nélkül hogy hasonló kövületekben bővelkedő telepekre talál¬ 

tam volna. Éjszak felé azonban Brusznyik és Zabálcz helységek köze¬ 

lében több helyen találtam a homok közt egy vékony vasoxydhydrátos 

kavicsos telepet, melyben a radmenyestyi kövületek lenyomatait gyiijtém. 

Zabálcz helységben a vendéglő feletti árokban egy 0.15 m. vas¬ 

tag rozsdás kavics rétegből, melyben már Wolf is gyűjtött,1) a követke¬ 

zők lenyomatait szedtem. 

Melanopsis Martiniana, Fér. 

cf. decollata, Stol. 

Cardium Penslii, Fuchs. 

— apertum, Partsch. 

Congeria Balatonica, Partsch. 

— triangularis, Partsch. 

simplex, Barb de M. 

cf. Radmanvesti, Fuchs. 

J) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. i8t>7. 17. Bd. 536. 1. 
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VIII. Eruptív kőzetek. A Pojána Kuszka kristályos palái között 

gránit, porpkyr és egyéb régi eruptív kőzeteket sehol sem láttam ; ami 

lényegesen megkülönbözteti őket a Hegyes-Drocsa pliyllitjeitől, melyek 

közt a régi kitörési kőzetek igen nagy szerepet játszanak. Az a me- 

lapkyr és augitporphyr, melyről Hauer szól, Nadrág környékén csak 

egy igen kis területet látszik elfoglalni. 

Trachytfaju kőzetek azonban több helyen törtek át a kristályos 

palákon. Azokat a kézi példányokat, melyeket a fent leirt trachyt elő¬ 

fordulásokról hoztam, dr. Se ha farzik ur szíveskedett, petrographiai 

vizsgálat alá venni, s az ő beleegyezésével meghatározásainak eredményét 

itt is felemlítem. (A kőzetek részletes leírása a jelen közlemény után 

következő 24—31. lapokon foglaltatik.) 

Rumunyestynél a pojéni völgy nyílásában : Biotit-labradorit-quartz- 

porphyrit. 

Tomesty alsó végén: Biotit-orthoklas-quartz-trachyt. 

Román Gladna, a Valje maré felső részéből: Biotit-amphibol-andesin- 

trachyt. 
Nadrág, a bányateleptől dny.-ra a fővölgyben: Augit-trachyt. 

Nadrág, a Kornyel patak völgyében: Andesin-quartz-trachyt. 

Tinkova, a völgy felső részében : Ortholdas-andesin-quartz-trachyt és 

Oligoklas-trachyt. 

Kostej az llkui völgy forrásánál (hömpöly): Bazalt. 

A Szelesova, Kostej és Tisza helységek között emelkedő traehyt- 

tömeg fajai a lelőhelyek szerint igy csoportosíthatók. 

A kapriorai völgy alsó részében: Orthoklas-oligoklas-biotit-traehyt. 

Szelesova közelében: Quartz-oligoklas-biotit-trachyt. 

Kostejné! a mediterrán-rétegek fekiijében: Oligoklas biotit-traehyt. 

Kápolnástól keletre: Quartz-andesin-amphibol-trachyt 

Kostej és Bulza között: Andesin-amphibol-biotit-trahcyt. 

A kapriorai völgy felső részében, 

A Pozsega és Bulza közti magaslatokon, 

Kápolnástól keletre és Kostejtől éj¬ 

szakkeletre a magaslatokon 

Szelcsovától délre eső magas kúpon és i 

Kapriorától délre a Vurvu Tudoron ) 

Ebből az összefoglalásból az tűnik ki, hogy a biotitot és a quartzot 

tartalmazó trachytok a tömegnek kerületén fordulnak elő, az amphibol- 

és az augitandesitek a tömeg központi részéből valók, hol azok na¬ 

gyobb elterjedéssel bírnak. Tekintve azt, hogy egy nem egészen l1^ 

Andesin-amphibol-traehyt 

Andesin augit trachyt. *) 

l) Lásd dr. Kürthy S. i. értekezését Földt. Közi. 1878. VIII. évt. 283—308 1. 
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négyszög mérföldnyi területen 7 különböző tracbytfaj szálban fordul 

elő: a bulzai traebyttömeg hazánk egyik legérdekesebb harmadkori 

vulkánjául vehető, mely a behatóbb tanulmányozásra íölötte kínálkozik. 

Kiváló érdeket nyújt a trachyttömegnek az, hogy a felső kréta 

rétegei az eruptiok által áttörettek. Kostejuél a II, neogén mediterrán 

emelet agyagja oligoklas-biotit-trachyton nyugszik, a kossoviezai nyereg 

éjszakkeleti oldalán pedig trackytkonglomerát fedi a mediterrán rétegeket. 

Azt az anyagot, melyet ebben a konglomerátban gyűjtöttem, szintén dr. 

Kiirthy S. ur határozta meg;1) e szerint: 

Andesin-amphibol-biotit-trachyt 

Andesin-amphibol-augit- trachyt 

Labrador-amphibol-augit-trachyt 

Andesin-augit-trachyt 

képezi a marosvölgyi trachyt konglomerát hömpölyeit, melyeknek szál¬ 

ban álló tömege a bulzai hegyekben van. 

Dr. Kiirthy S. ur a Szirb és Maros Brettye közti kúphegy és a 

Lesnyeki eruptív tömzs anyagát is andesin-augit-trachytnak irta le. 

Azon szabadon heverő darabot azonban, melyet az idén a kosteji patak 

forrásánál gyüjték és melyet a Djalu drakui ormáról valónak vélek, 

dr. Schafarzik F. ur olyan kőzetnek ismerte fel, mely a typusos bazaltok 

és bázisos füldpátú augit-trachytok közt áll. Ez tehát még egy 8-ik 

trachyt fajjal szaporítja a bulzai traebyttömeg kőzetfajait. 

Ismeretes, hogy Hauer és Stacke és Stur egy bazaltkonglomerát- 

ról szólnak, mely Lapugy vidékén a mediterrán és szármát ? emelet 

közt fekszik; következőleg d.ny.-ti Erdélyben a felső mediterrán vagy 

a szármát emelet korabeli bazalteruptiókat kellene feltételezni. 

Typusos bazaltot, daczára a nagy mennyiségben gyűjtött sötét 

és tömött anyagnak, nem sikerült konstatálnunk a Dr. Schafarzik által 

felismert átmenő bazikus földpátu olivin kőzet azonban aligha nem 

nagyobb szerepet játszik a konglomerátban. 

Nyílt kérdés marad azonban ennek kitörési ideje. A szármát 

emeletet Lapugy vidékén és a kossoviezai nyergen nem sikerült felta¬ 

lálnom ; az a palin, melynek jelenlétére Stur a szármát emelet alapítja, 

mitsem bizonyít, mivel csupán trackyttufa és hozzá hasonló a Felméues- 

Kresztaménesi mediterrán rétegek közt is előfordul. 

Megemlítésre érdemes azonban a Bega mellékéről egy valódi ba¬ 

zalt : a luhareczi. Ennek Kom hu bér a felfedezője; petrographiai 

leirása azonban mindeddig hiányzott s ezt dr. Schafarzik urnák köszön¬ 

hetjük, a ki szives volt az általam hozott anyagot vizsgálat alá venni, 

a melynek az eredménye az volt, hogy a lukareczi kőzet typusos bazalt. 

l) Lásd dr. Kiirthy S. i. értekezését. Földt. Közi. 1878 VIII évf. 283—303. 1. 



A bazalt a Kizia patak balpartján Lukarecz felett a Piaira 

rosu balom éjszaki oldalán bukkan ki a diiuviutn veres agyagjából; 

a halom tetején kőbányák nyílnak, melyek szürke hólyagos, vízszintes 

vagy enyhén délnek hajló lapokra elváló kőzetet tárnak fel. Lukarecz 

körül a pontusi rétegek agyagja tufás, melyből a helység birtokosa, Dr. 

G a á 1 József, országgyűlési képviselő úr, salakos hólyagos bombákat szí¬ 

veskedett hozzám juttatni. A pontusi emelet agyagját még Iiékas 

mezőváros szőlőhegyén a Glivnica halmon is tufásnak találtam. 

Sajnos, hogy a feltárások hiánya a lukareczi bazalt kitörés 

geológiai viszonyainak tanulmányozását igen megnehezíti. 

IX. Dűuvium. Hátra van még, hogy arról a felületi képződmény¬ 

ről szóljak röviden, mely körülbelül 300 m. abszolút magasságig külö¬ 

nösen a halom vidéket mindenütt elborítja. Ez friss állapotban barna 

veres, ritkábban szürke, igen kemény agyagföld, mely feltárásaiban 

rozsdasárga vagy barna színűvé változik el. A szürke agyag foltossá 

változik és legfelül a löszhöz lesz hasonló. Az agyag minden változata 

tartalmaz limonites gömböcskéket: koncretiókat; ezek a sötét barnave 

rés agyagban aprók és gyéren vannak, följebb az elváltozott agyagban 

számban és nagyságban is gyarapodnak és a löszkülsejü agyag felületi 

vízmosásaiban már marokkal gyűjthetők. 

A gömbök központhéjasak, átmérőjük 0'003—O'OIO m. közt 

változik. A felhozott körülmény, miszerint gömböeskék, melyek a 

babércz (Bohnerz) nevet megérdemlik, fölfelé az elváltozó, de nagy 

vastartalmú agyagban x) növekednek és szaporodnak, azt a benyomást 

tette reám, mintha ez a babércz a helyszínén és utólag képződnék. 

Ez az agyag szerves maradványokat eddig nem szolgáltatott, ka¬ 

vicstelepek ritkán fordulnak elő benne. Elterjedése nem csak Krassóban, 

hanem a Maros jobb partján is igen nagy és mindkét helyen a löszt 

helyettesíti, mely a krassói halmokon ép úgy, mint a hegyes Drócsa 

hegységben egészen hiányzik. A hol a hegység az Alföld rónáján nyu¬ 

gati végét éri Lippánál és a Paulisi szőlőkben észleltem csak a löszt 

magános foltokban. Lippánál a lösz jelenléte némi világot vett a kras¬ 

sói diluvialis agyag korára, a mennyiben itt a lösz alatt veres agyag és 

babérczszemek lelhetők, melyek itt a löszt egy a veres agyagnál itjabb 

képződménynek ítélik. Figyelemre méltó az a durva kavics, mely a Po- 

jána Ruszka körül a halmok tetején nyugszik. Helyzeténél fogva — 

egy magas hegység lábánál —- nem könnyű annak az eldöntése, vájjon 

a diluvium telepeiként elkülönithető-e ez a jelenkori képződményektől. 

*) Lövei ur, dr. Wartha tanár ur assistense, 7 % FeO-t talált az agyagban. 
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Kedves kötelességemnek tartom e helyütt köszönetemet nyilvání¬ 

tani tisztelt barátaimnak és kollegáimnak Frauzenau Ágoston műegye¬ 

temi tanársegéd, Halaváts Gyula m. k. scgédgeolog és dr. Schafarzik 

Ferencz tud. egyetemi tanársegéd uraknak, szives segédkezésükért, mely- 

lyel a gyűjtött anyag feldolgozásában közreműködtek. Dr. Schafarzik 

Ferencz ur lekötelező szívességgel vállalta magára az általam a Pojána- 

Ruszka vidékén és az erdély-magyarországi határhegység egyéb helyein 

gyűjtött kőzetek beható petrographiai tanulmányozását. A Pojána- 

Ruszka eruptív kőzeteit illető vizsgálatainak eredményét a saját meg¬ 

figyeléseim kapcsában adva, ezáltal tetemesen kiegészité és tökéletesité 

azokat. 

Függelék. 

A Pojana-Ruszka környéke néhány eruptiv kőzetének 
petrographiai tanulmányozása. 

Dr. Schafarzik Fereneztől. 

1. Labradortt Quarz Porphyrit (Biotit j Rumunesty, Krassómeyye. 

A kőzet habitusa kitünően porphyros. A barna íelsites alapban látunk 

kis földpát, quarcz szemeket és Biotit lemezeket. Az üveges földpát, 

melyből több szemet szedhettem ki, a lángkisérletben állandóan Lobra- 

dóriinak bizonyult, maga a felsites alapanyag lángfestése nem enged 

káliföldpát jelenlétére következtetni. Górcső alatt zavaros felsites alap¬ 

ban tiszta repedezett földpát, többnyire ikrek, melyek közül néhány 

Labradorit-Bytownit-íé\e extinctiót mutat; Oligoklas-féle elsötétedést csak 

egy esetben észleltem. Ezeken kiviil Quarcz és Biotit. Ennélfogva ez a 

kőzet Labradorit Quarcz Porphyrit (Biotit). 

2. Oriholdas Quarcz Trachyt (Biotit). Tomesty, Krassómeyye. Vöröses 

alapban fekete, fénylő kis Biotit lemezek, kisebb-nagyobb, egész (4 m. 

m.) üveges földpát, kisebb, szintén üveges quarcz szemek vannak kiválva. 

Idegen zárványok fehér kaolinos tömegek üveges földpáttal és egy 

fekete kőzet kis törmeléke. — A kőzet földpátja lángkisérletileg Orthok- 

las (Loxoklas), a kaolinos zárvány földpátja szintén Loxoklas, maga a 

vörös alapanyag pedig káliban szegény; kálit csak gipszszel mutat. — 

Górcső alatt e kőzet vörös alapja kitűnő elágazó spharolithos szövetet 

tüntet fel, ebből kiválva látjuk az Orthoklast, a Quarzot és a kitűnő 
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dichroismussal biró Biotitot. — Ezek alapján a tomestyi kőzet Orthok- 

las (Loxaklas) Quarz Trach-yl (Biotit) sphárolithos szövettel. 

3. Andesin Trachyt (Biotit AmpliiboV). Román Gladna, Valyemare, 

Krassómegtje. A kőzet külső kinézése trachytos. Szürke aprószemü alap¬ 

ból kiválva egész 5 mm. dimensiojú földpátok láthatók, melyek szélei¬ 

ken kissé mállottak, fehérek, belsejükben épebbek. Itt-ott a PM élre 

függőlegesen átmetszeteket látunk (közel négyzet). Ezenkívül vannak 

kisebb fekete amphibol tűk és egyes nagyobb egészen 6—7 mm. hosszú 

amph. kristályok co P, o© T co oP -(- mP felismerhető combinatióval; 

különösen a nagyobbak mállási kéreggel vannak körülvéve. Végre né¬ 

hány roncsolt, elváltozott (steatitos) 3 mm. átmérőjű biotit lemez. Föld- 

pátja lángkisérletileg könnyebben olvadó Calciumplagioklasnak bizonyult 

(Andesin), csak egy esetben találtam egy szemet, mely nehezebben ol¬ 

vadóit. Górcső alatt az alap szennyes fehéres, mely kettős nikol közt 

hatalmas polarizátiót mutat. Porphyrosan kiválva belőle látjuk a zöldes 

Amphibolt elég jó dichroismussal, többnyire foszlányos kinézéssel. A Pla- 

gioklasoh zavarosak és extinctiói kísérletekre nem igen alkalmatosak, egy¬ 

két esetben sikerült azonban azokat az ikercsik szerint beállítani és ek¬ 

kor az egyik esetben a Labradorit-féle, a másikban pedig még baziso- 

sabb földpátot megillető extinctiót tapasztaltam. Továbbá látni még ki- 

sebb-nagyobb magnetit szemeket, részint az alapanyagokban, részint pe¬ 

dig az amphibolokban zárványként előfordulni. Többször földpátot is 

láttam bezárva az amphibolba, egy esetben makroskoposan is. Végre a 

Biotit is meg van a csiszolatban, de oly különös habitussal, hogy köny- 

nyen kikerülhetné a néző figyelmét; belseje színtelen steatit, melynek 

tömegén át egyes még meglehetősen dichroistikus Biotit levelek húzód¬ 

nak át; a kristály szélén a Biotit anyaga jobban tartotta meg magát. 

Mindezek után e kőzetet Andesin (Labr.) Traeliytnah (Biotit Ampliibol) 

nevezhetjük. 

4. Augit Trachyt? A nadrági bányateleptől DNy-ra a fóvölgyben. 

Szürke tömött alapanyagból fehér Plagioklas oly apró szemekben van 

kiválva, hogy csak nehezen lehetett egy tiszta darabkát lángkisérletre 

kifesziteni; a földpát lángkisérletileg Andesin. Górcső alatt szennyes 

szürke egyes Chlorit pikkelyeket tartalmazó alapanyagból vannak ki¬ 

válva zavaros belsejü Plagioklasok, melyeknél néha csak a legkülső öv 

tiszta. A extinctió szerint szintén Oligoklas Andesiure lehet következte¬ 

tést vonni. Ezenkívül van még elegendő mennyiségben Magnetit. Legfel¬ 

tűnőbb az, hogy a pyroxenes elegyrész teljesen hiányzik, mi a kőzet 

megnevezését igen megnehezíti. Kívánatos volna ezen kőzet pontosabb 

felismerése czéljából nagyobb számú kézi példányokon tanulmányo¬ 

kat tenni. 
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5. Aridé*in Quarcz Trachyt Nadrág közelében, a Kornyel patak völ¬ 

gyében. — Makroscoposau: világos-barna, nagyszemli Biotit-Amphibol- 

Plagioklas-Quarcz-Trachyt. Földpátja Andesin. Górcső alatt is teljesen 

megegyezik az előbbivel. A csiszolatban egy Biotit- Gneisz zárvány is 

látható. Ez a kőzet tehát szintén Andesin quarcz Trachyt (Biotit, 

Amphibol). 

6. Andesin quarcz Trachyt (Biotit, Amphibol). Nadrág közelében, a 

Kornyel patak völgyében. Makroscoposau: Szürke alapanyagú, szép 

nagyszemü Biotit-Amphibol-Plagioklas-Quarcz-Trachyt. Földpátja láng- 

kisérletileg Andesin. Górcső alatt aprószemü földpátos alapból kiválva 

vannak az Andesin nagy polysynthetes és zonalis szerkezetű ikrei, me¬ 

lyek belsejükben már nem egészen színtelenek, továbbá kisebb mennyi¬ 

ségben a quarcz gömbölyödött viztiszta buborékokkal telt szemei, oly¬ 

kor amphibol-zárványokkal. A színes elegyrészek közül megemlítendő 

az Amphibol, mely nagy kristályokban és gyakran ikrekben mutatkozik 

és a Biotit, mely szintén néha kristály-óriásokat képez, de nagyságra 

nézve górcsői kicsinységig is lesülyed, a mennyiben apró pikkelyek 

alakjában az alapanyag alkotásában is résztvesz. Egyes kisebb kristá¬ 

lyok, melyek optikailag rhombos viselkedésnek Üicliroit-nak tarthatók. 

Mindezek után kőzetünk : Andessin-quarcz-Trachyt (Biotit, Amphibol). 

7. Ortholdas-Andesin-Quarcz-Trachyt {Biotit-Amphibol.) Tinkovai 

völgy. — Szürke alapanyagból kiválva, látjuk a Plagioklas nagy fehér 

iker rovátkos kristályait, továbbá alárendelten határozatlan körvonalú 

vöröses Ortholdas szemeket és ezeken kívül Biotit hexagonokat, makros- 

coposan egy-két szemben biztosan felismerhető a Quarcz is. Lángkisér- 

letileg az uralkodó fehér földpát Andesin, az alárendelt vörös pedig 

Ortholdas (Loxoklas). Górcső alatt az ikerrovátkos és belsejében több¬ 

nyire zavaros földpát-extinetiója változik az Oligoklas-étól a Labrado- 

ritéig. Quarcz gömbölyded, viztiszta szemekben tele lég- és folyadék- 

interpositiókkal. A Biotit egyes nagyobb kristályokban vagy kristály¬ 

halmazokban fordul elő. Különösen utóbbiak azok, melyek a vizsgáló 

figyelmét tetemesen lekötik, a mennyiben ezen számos apró egyénből 

álló halmazok nem egyebek, mint pseudomorphosisai a már csaknem 

teljesen elpusztult Amphibolnak. Egy-két esetben ugyanis látni a Biotit- 

halmazok belsejében egy Amphibol magvat, melybe az őt környező 

Biotit-lemezkék észrevétlenül átmennek ; ezenkívül figyelemre méltó egyes 

Biotit halmazok alakja, a mennyiben ez nem más, mint az Amphibol 

rbombalakja ( oP) a jellemző szögekkel, mely kifelé élesen körvona- 

lozva van. A csillámlemezkék egyes esetekben kiválóan az Amphibol 

x P x lapja iránya szerint vannak elhelyezve, úgy hogy egy kisza¬ 

badított ilyen Amphibol pseudomosphosis nem a x P, hanem a <x P x 



27 

szerint volna hasítható. Ez nem első eset, hogy magyarhoni kő¬ 

zetekben az Amphibolnak Biotitba való átváltozását észleljük; ilyen 

eset előadja magát a ditrói Elaeolit-syeuit nagy amphibóljainál, va¬ 

lamint a ledinczei Phonolith Amphiboljainál is, hol az átválto¬ 

zás gyakran még középstádiumban észlelhető. Az átváltozás min¬ 

dig kívülről befelé történik és avval kezdődik, hogy az Ampái¬ 

ból egy biotitburok által vétetik körül, mely később mindinkább vasta¬ 

godik, mig végre az egész egykori Amphibol-kristály Biotitból áll. A 

tinkova völgyi nagyszemii Trackytban az átváltozás a legtöbb egyénnél 

már be van fejezve.1) Ennélfogva kell ezen Trackytban megkülönböz¬ 

tetni Biotitot egyes nagy kristályokban mint eredeti elegyrészt és 

Biotit-halmazokat mint pseudomorphosákat Ampáiból után. A Biotit elő¬ 

fordul ezen kívül apró pikkelyek alakjában még az alapanyagban is. 

A Magnetit egyes nagyobb kristályokban vagy halmazokban fordul elő. 

Egy esetben nagyobb mezőt látunk Magnetitből, melynek tömege egy¬ 

mást keresztező keskeny rések által van megszakítva, még pedig oly 

módon, mint az Amphibolnál az anyag folytonossága a hasadási irányok 

által. Szem előtt tartva ezen, az Amphibolra oly annyira jellemző szö¬ 

vetet (midőn oP-vel j |) ezt a Magnetitet ug) tekinthetjük, mint pseudo- 

morpkosát Ampáiból után. Mindezeket összevetve, a szóban forgó kőzet 

ásváuy-associatióját következőképen állapíthatjuk meg : Uralkodó Plagi- 

oldas (Andesin), alárendelt Orthoklas (Loxoklas), Quarcz, Biotit (egy része 

pseudomorpk Amphibol után) és Magnetit (egy esetben pseudomorph 

Ampáiból után); habitusánál fogva Trackytnak tartható, még pedig 

petrographiai néven: Orthoklas-Anclesin Quarcz-Trachytnak, (Biotit, 

AmphiboV) 

8. Oligoklas Trachyt (Amphibol) Tinkovai völgy. Makroscoposan 

sötétszürke tömött alapanyagból kis fehér földpát-kristálykák láthatók 

nagy mennyiségben kiválva. A földpát lángkisérletileg Oligoklas-ként 

viselkedik. Górcső alatt világosbarna isotrop, apró Magnetit szemcséktől, 

melyek sokszor rövid sorokká nőttek össze, csaknem trichites kinézésű 

alapanyagból csak két ásván) t látunk kiválva: a földpátot és az Am- 

phibolt. A földpát jól körvonalozott kristályai nagy mértékben vannak 

megtámadva, mit polarizált fényben mozaikos szinjátéka árul el; de 

azért a legtöbbnél felismerhető még az ikerrovátkosság. Az Amphibol 

sem ép ; alakja kitünően van megtartva, de anyaga Magnetit, melynek 

szemei különösen a kristály széle félé sünien sorakoznak egymás mellé ; 

a kristályok belseje néha hézagokat vagy elágazó öblöket tüntet fel, 

p V. ö. Blum R. Die Pseudomorphosen des Mineralreiches II. 31. III. 96 és 

276. és IV. 46. hol a Kenngott, Tschermak és Blum különböző lelőhelyekről irnalc le 

Biotit-pseudomosphosákat Amphibol után. 



28 

melyek egy színtelen polarizált fényben szemcsés kinézésű szinjátéku 

anyaggal vannak kitöltve. Olykor ezen színtelen terek vékony fekete 

magnetit vonalak által vaunak átszelve az Ampkibol hasadási irányának 

megfelelőleg. A Magnetit ezen esetben valóságos psmdomorphosdkat ké¬ 

pez Amphibol után. x) Ezenkívül előfordul a magnetit mint eredeti 

elegyrész is az alapanyagban, s ugyanitt fordul elő mint mállási ter¬ 

mény foltonként élénk bagymazöld Chlorit, mely a foltok széleitől be¬ 

felé sugaras rostos kérgeket és pamatokat képez. Ez a kőzet ezeknél 

fogva egy nagymérvű elváltozást szenvedett OligoMas Trachyt (Am- 

pldbollal.) 

9. Kaolinosodott kőzet. Nemesesty, Valye Zemány, Krassómegye. Fe¬ 

hér, helyenként kusveres, fénytelen alapban, rozsdaszinü foltokon kivid más 

nem látszik, mint itt-ott kis fekete Biotit lemezek. Az egész kőzet kaoli- 

nos és anyaga egészben a lángban csak nagyon kevés nátriumot mutat, 

a kálium pedig csak gipszszel lesz látható. Górcső alatt az egész kőzet 

kaolinizáltnak mutatkozik; itt-ott barna mállási termények és egy-két 

biotit van. Vájjon ezen kaolinosodott kőzet trachyt vagy porphyr elvál- 

tozási terménye-e, azt laboratóriumban eldönteni nem merem. 

10. Bcizaltos kőzet. Kostej, Krassómegye. Sötétszürke apró szemű: 

loupéval kis, de jól hasadó földiátok és gyéren elhintve fekete fényes 

lapu egészen 2—3 mm. nagyságú Amphibol kristályok láthatók. A föld¬ 

pát, melyből egy nagyobb szemet sikerült kiszednem, lángkisérletileg 

határozottan Labradoritnak bizonyult. A lángkisérleti eredmény a kö¬ 

vetkező volt: 

I. 11. Ili 

Na K olv. Na K olv. Na K 

2—3 0 1—2 zománczos 3 0 3 zománczos 4 2 Labr. 

Az egész anyag lángkisérletileg szintén csak oly mennyiségben 

mutatta az alkaliákat mint maga a földpát: 

Na K olv. Na K olv. Na K 

2 0 1—2 alig változott 3 0 1—2 alig vált 4 2 

Górcső alatt ez a kőzet lényegesen más képet nyújt, mint a követ¬ 

kező (11) lukareczi Bazalt. Apró szemű kis Magnetitek és AbA/^aíí-mikrobto¬ 

kat tartalmazó fluidál szövettel bíró alapban porpbyrosan kiválva talá¬ 

lunk nagy Angitokat, Bőid pótot, Magnetitet és már csak egészen elpusz¬ 

tulva Olivint is. 

A Földpát viztiszta, nagy, többnyire a PM él irányában nyújtott 

ikreket képez; extinctiójának foka 15—22° közt változik, Oligoklas-féle 

‘) V. ö. Blum R. Die Pseudomorphosen des Mineralreiches III. p. 280, hol 

Tschennák hasonló pseudomorphosákat ismertet a banoco-i (Morvaország) Trachytból. 
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extinctiót sohasem, AnorfJnt-íélét csak egy-két esetben észleltem. Az 

extinctió változik néha a zónák szerint is oly módon, de nem oly vál¬ 

tozatossággal, mint azt a csörögi kőzet íöldpátjánál mutattam ki. A föld- 

pátok középtája sokszor tele van űr- és szennyes szinii üveginterpozi- 

tiókkal, szélei ellenben mindig tiszták és kitünően mutatják a héjas szer¬ 

kezetet. Az Angit világos zöldes barna vagy néha tisztán barna 

egyes kristályokban vagy kristálycsoportokban lép fel, úgynevezett 

„Augitszemeket" képezve (Mohi „Angit Augen“), néhány esetben iker¬ 

képződést is figyeltem meg 00P00 szerint. A barna szinii Augitok 

dichroismusa észrevebetőleg erősebb, miut a zöldeseké. Csaknem mind¬ 

egyik kristályban találunk egy két nagyobb Magnetit szemet mint zár¬ 

ványt és számtalan mikroskopicus kicsinységü üveginterpositiokat nyugvó 

libellával. Több esetben F'óldgoát is fordul elő bezárva az Augitba. 

A Magnetit előfordul a kőzet alapjában kis szemekben és azonkí¬ 

vül porpbyrosan kiválva nagyobb szemekben is; Titanvasnak tartható 

lemezeket nem látni. 

Az Olivin ámbár sokkal kisebb mennyiségben fordul elő mint a 

lukareczi Bazaltban, mégis elég gyakori elegyrésznek mondható. Inkább 

csak alakja mint optikai viselkedése által ismerhető fel. Az átalakulás 

akként történt, hogy az Olivin viztiszta anyaga kívülről vagy a repedé¬ 

sektől befelé fehér rostokká változott át (Magnesiumbydrat?). Vasbydro- 

xyd mint mállási termény nem látható sem a kristályok belsejében, sem 

pedig körülettök, mi azon gondolatra vezetné az embert, hogy itt az 

Olivin család egy vasment féleségével volna dolgunk. (Forsterit ?) Ilyen 

fehéren elmálló vasszegény Olivinck ritkábban szoktak előfordulni kőze¬ 

tekben ; hasonló külsejű Olivint ismerek a tótgyörki (Hegyesbegy) köze¬ 

lében és egy styriai bazaltban (Weitendorf, Wildon mellett.) 

Az Ampldbol határozottan praeexistált elegyrész, mit vastag fekete 

karimája és csekély dichroismusa eléggé elárul, különben is egy 

nagyobb csiszolat terén csak 2 szem fordul elő; ennélfogva nem tekint¬ 

hető e kőzet ásványassociatiójában lényeges társásványnak. 

Mindezeket összefoglalva, kitűnik, hogy a kérdéses kőzet egy ba- 

zisos földpdtu (Labr. Byt.) Angit kőzet, melyben Olivin is van. Tekintve, 

hogy kőzetünk különösen bazicitása által tér el a typikus bazaltoktól 

és ez által inkább a bazisos földpátu Augit-Trachytokhoz közeledik, 

másrészt pedig Olivin tartalma által a Bazaltokra emlékeztet, sem az 

egyikkel, sem a másikkal nem azonosítanám e kőzetet, hanem egy cso¬ 

portba állítanám a Csöröghegy kőzetével, melylyel minden tekintetben 

még legjobban egyezik, mely csoport kőzettani szempontból a typusos 

Bazalt és typusos Augit-Traebyt közt áthidaló helyet foglal el. Az ara- 

phibol pedig e kőzetben határozottan nem lényeges elegyrész és igy a 
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Kőzet meghatározásánál tekintetbe sem jöhet. Ily praeexistált Amphibo- 

lok nem csak Augit-Traehytokban, hanem typusos Bazaltokban is na¬ 

gyon gyakoriak és régóta ismeretesek. 

11. Bazalt. Luharecz, Krassó megye. Sötétszürke aprószemü — hólya¬ 

gos — az egyes hólyagüregekben mészcarbonát maudolákat képezve. 

Éles nagyitóval parányi Olivinszemecskék és még parányibb földpátok 

láthatók, melyek átlátszóságuknál fogva a mögöttük levő többi fekete 

elegyrészek miatt szintén sötéteknek látszanak. A földpát azonban nem 

ér el olyan nagyságot, hogy kiszedni lehetett volna. A kőzet viselkedése 

lángban: 

1. II. III. 
Na K olv. Na K olv. Na K 

3—4 1 3 barna 3—4 1—2 4 barna üveges 4—5 2—3 

Feltűnő a sok Káli, mely alighanem a kőzet alapanyagában lévő 

kevés Kalihydrosilicattól származik, miként ezt más (uógrádmegyei) ba¬ 

zaltoknál kimutatnom sikerült. E kőzetnek HC1 oldatában szintén sok 

Nátrium (5), sok Kálium (3) és kevés Ca (2) látható. 

Górcső alatt erős kristály ossága és Magnetitban való szegénysége 

az, mi először feltűnik. Azon nagyobb fekete szemek, melyek táblasze- 

rüek s átmetszetükben léczeket tüntetnek fel s egy-két esetben, —hol t. i. 

a lemezke kellő vékonyságot ért el — barna színnel átlátszók, ha nem is 

mind, de mégis nagy része Titanvas (Menakkanit)-nak tartható. Egyik fő¬ 

elegyrésze e kőzetnek az Olivin, aránylag kis, de a többi elegyrészeknél 

mégis nagyobb szemekben, sohasem hiányzó zárványa a Picotit nagy 

mennyiségben fordul elő; ezenkívül rozsdaszinü foltok jellemzik az Öli - 

vilit, melyek a kezdődő mállás első jelei. Az Augit, világos-barna, több¬ 

nyire zárvány nélküli kisebb-uagyobb metszetei a csiszolatban uralko- 

dólag lépnek fel. A Plagióklas bosszú, többnyire polysyntetes ikreket 

képezve, egyszerű fényben csakis éles határa és ikervonalai által külön¬ 

bözik a szintén színtelen alapanyagtól. — Extinctiói kísérletekre nagyon 

alkalmas és az elsötétedés foka a legtöbb esetben megközelíti a 0°, mi 

Ólig oldás- Andesinre enged következtetni; de vaunak olykor egyes leme¬ 

zek, melyek Labradorit-féle viselkedést árulnak el; Anorthit-féle visel¬ 

kedést nem észleltem. Ezen kísérletekből azt lehetne következtetni, hogy 

e kőzet földpátja főképen Oligóklas. Az alapanyag félig kristályos föld¬ 

pát vagy talán egyenesen földpátszerü (Káli és Nátronhydrosilikátok ’) 

anyagból áll, melyben szórványosan kis Magnet.it hexaederek, itt-ott egy 

*) A kőzet víztartalma nagy. 
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jól kifejlődött benőtt Angit-kristály és számtalan Apatu-tű foglal helyet. 

E tekintetben hasonlít kőzetünk néhány nógrád megyei bazalthoz, (Medves 

némely részéről, Borkút stb.), hol tulajdonképeni auiorph alapanyagot 

szintén nem észleleltem. Ezek után ítélve a lukareczi kőzet csakis típu¬ 

sos Bazalt lehet. 

Seimeczi és máfrahegységbelj gömbös és sphaerolilhos tra- 

chyíok. 

Szterényi Hugótól. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1881. évi márczius 2-án, április 6-án és 

október 12-én tartott szakülésein.) 

A múlt tél folyamában d r. S z a b ó J ó z s e f, egyetemi tanár úr 

szives megbízásából Selmeez környéki tracliytok petrografiai vizsgála¬ 

tával lévén elfoglalva, vizsgálataim közepette figyelmemet nagy mérték¬ 

ben lekötötte az ismeretes seimeczi gömbös trachyt, vagyis régebbi 

irodalmi nevén és jelenleg is leghasználtabb elnevezése szerint, az úgy¬ 

nevezett g ö m bős dió r i t. *) Minthogy ez a kőzet tudtommal részlete¬ 

sen vizsgálva s leírva nincs, beható tanulmány tárgyává tettem. 

A tárgy érdekességénél fogva kiterjeszkedtem Magyarországnak 

más vidékein, igy legkivált a Mátrában is előforduló s az idevágó iroda¬ 

lomban még teljesen ismeretlen hasonló képződményekre, vagyis az 

onnét való gömbös és sphaerolithos trachytokra, valamint ezekkel kapcso¬ 

latban némely variolitos jellemű trachytjainkra is. 

Jelenleg azonban csak a seimeczi gömbös, valamint a mátrai göm¬ 

bös és sphaerolithos trachytokról van szerencsém vizsgálataim eredmé¬ 

nyeit közzé tenni, mig a variolitos féleségről más alkalommal óhajtok 

értekezni. 

A vizsgálat részint dr. Szabó József egyetemi tanár úr által 

több ízben gyűjtött s nekem tanulmányozás végett szívesen átengedett, 

részint pedig általam gyűjtött mátrai anyagon történt. Az igen szép és 

meglehetős gazdag anyag a budapesti egyetem ásvány-kőzettani intéze¬ 

tének tulajdona. 

Legyen e helyen is megengedve, dr. S z a b ó József egyetemi 

tanár urnák, nagybecsű útmutatásaiért, valamint azon folytonos érdek¬ 

lődéséért, melylyel vizsgálataimat kisérte, nemkülönben az átengedett 

anyagért is hálás köszönetét mondanom. 

A tárgyalás sorrendjét illetőleg legczélszerübbnek találtam a sel- 

’) A seimeczi zöldköveket tudvalevőleg régebben dioritoknak tartották. 
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meczi gömbös trachyttal megkezdeni, a vizsgálat keretébe vonván 

egyszersmind annak szomszédos kőzeteit is. Ezután a gömbös és más 

hasonló kiképződésekről átalában, keletkezésökről és képződésükről, va¬ 

lamint szerkezeti viszonyaik különféleségének okairól leszek bátor szó¬ 

lam, s csak ennek végeztével fogom a hasonló képződményeket a Mátra 

különböző tájairól külön-kiilön leírni és az eredményekből, valamint a 

már ismeretes tényekből kifolyólag képződésük körülményeit fejtegetni. 

I. 

A selmeczbdnyai István aknabeli gömbös-trachyt és szomszédos kőzetei. 

Az ismeretes gömbös kiválása zöldköves trachyt Selmeczbányán 

az István aknában fordul elő, még pedig annak csak egyetlen egy nem 

épen nagy kiterjedésű pontján. Czélszerünek láttam, mint már emlitém, 

a szomszédos kőzetekkel is röviden foglalkozni, legalább annyiban, 

amennyiben azok a gömbös-trachyt előfordulási viszonyainak feltünteté¬ 

sére s a vele való összefüggés kimutatására szükséges, s igy az István 

akna geológiai szerkezetét főbb vonásokban megismertetni. 

Dr. Szabó tanár úr szívességéből a mellékelt rajzban az István- 

akna alaprajzát adhatom, melyben számok jelölik a vizsgálat anyagát 

képezett, ott gyűjtött kézi példányokat. Az István-akna teljes mélysége 

218-433 méter s majdnem közép táján találni néhány öluyi kiterjedés¬ 

ben e tanulmány kiindulási pontját képező kiválást. 

Vessünk egy pillantást az akna kőzeteire. 

Az István-akna kezdetén biotit trachytot találni, melyből az 

István telér áll egészen a 170-ig, mely épen az ezután következő más 

typusu tiatalabb trachyt határán van. A biotit-trachytról legyen elég- 

annyit felemlítenem, hogy az a górcsövi és a lángkisérleti vizsgálat al¬ 

kalmával biotit-orthoklas-quarz-trachytnakbizonyult, csak¬ 

hogy kevéssé zöldköves módosulatban; elegyrészeiről csak annyit mond¬ 

hatni, hogy földpátja vereses s megletős ép, biotitja steatitos felületű, 

górcső alatt némelyek még szennyes barnák; quarz meglehetős sok ki- 

sebb-nagyobb szemekben. (A 170, mely a rajzból kimaradt, a 171 előtti 

utolsó tárnanyilás és a karikákkal jelzett hely közé esik.) 

A 170 az Is!.ván-telér feküjéből való s mint mondva volt két 

typus határán van. Külsejére nézve az előbbihez igen hasonló, csak¬ 

hogy kézi nagyitóval jól megtekintve a vereses földpát mellett még ke¬ 

vés fehéret is látni; az előbbi a lángkisérletben ortlioklasnak (Loxoklas 

sorozat), az utóbbi labradorituak bizonyult. Górcső alatt alapanyaga he¬ 

lyenként mikrokristályos, majd mikrofelzites, mely kettő közötti viszony 

kettős nikolok közt igen jól feltűnik. Földpátja egészen zavaros s egye- 
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sek belsejében, különösen a nagyobb kristályoknál, rozsdabarna, majd 

vereses kiválást látunk, a mi nem egyéb, mint vasoxyd, vagyis azon 

anyag, mely a födpátnak vereses színét kölcsönözte; némelyeknél a 

széle télé apró szennyesbarna szemek láthatók, mintegy fürtökben ki¬ 

válva s ezek a vas kiválásnak elsődleges állapotául tekinthetők, mire a 

kettő közötti szoros viszony is utal. 
Színes elegyrészei közül első sorban a biotit tűnik tel, mely 

piszkos-barna szinti s csak itt-ott zöldes, a kőzet legépebb elegyrésze; 

egyes oszlopos metszetei szép hullámzatos felületet mutatnak, még pe¬ 

dig a különböző egyének szerint majd haránt, majd hosszirányban vo¬ 

nulnak a hullámok. A biotiton kívül vannak jóval kisebb mennyiség¬ 

ben majdnem már teljesen chloritos hosszúkás oszlopos kristálymetsze¬ 

tek vagy ezek foszlányai, mely előbbiekben néhol még jól felismerhe¬ 

tők a terminál-lapok, melyek legtöbbnyire az augit hemipyramis szögeit 

közelitik ugyan meg, de vannak egyesek határozott amphibolos 

tompább szögű lappal, úgy, hogy ebben a kőzetben a biotiton kiviil 

még augit és amphibol is fordul elő elegyrészül. Q u a r e z nagy szemek¬ 

ben látható, igen tiszta. Felemlítendő még, hogy a csiszolatban egész 

calciterek mutatkoznak, valamint az, hogy ez az anyag, mint kiválás 

is szerepel egyes elegyrészek pusztulásánál, de leginkább az augit és 

az amphibol belsejét tölti ki, a biotitban pedig esak itt-ott igen finom 

lemezeeskék alakjában fordul elő és ennek (biotitnak) épsége azt en¬ 

gedi feltételezni, hogy helyenként a mész ellepte, részint akkor, a mi¬ 

kor mint utólagos beszivárgás jutott a kőzetbe, részint pedig a calcium- 

földpát elváltozása alkalmával. 

Ez a kőzet tehát, mint a mikroszkóp kiderité, a két érintkező 

typus keverékéül tekintendő, mit ezen elegyrészek egymás melletti elő¬ 

fordulásán kiviil, a természetbeli érintkezésük is igazol. 

Miként a felhozottakból már kitetszik, az István-aknában tovább 

hatolva a biotit-trachytot, amphibol-augit-trachyt váltja tel; 

de itt sem normál állapotban, hanem ennek a typusuak többé kevésbbé 

zöldköves módosulatai. így a fönt leirt keverék-typus közvetlen szom¬ 

szédságában oly annyira mállott zöldkő (171) lép fel, hogy kellő finom¬ 

ságú csiszolatot sokszori kísérlet daczára sem sikerült belőle készítenem 

s csak nehezen volt olyan készíthető, a melyben legalább színes elegy¬ 

részek alakjáról szerezhettem tudomást, és sikerült is benne a m p h i- 

b o l s a u g i t metszeteket felismernem. Földpátja lángkisérleti meghatá¬ 

rozás szerint labradorit-bytownit, de nem hagyhatom itt em- 

lités nélkül azt a körülményt, hogy a mállottabb, — de még összetartó 

- szemek lángkisérleténél az a különös, s már nem egyszer észlelt eset 

mutatkozott, hogy az első s a második kísérletben a lángfestés majdnem 



0 volt é,s csak a harmadik kísérletnél, vagyis gipszszel összeolvasztva 

mutatkozott lángfestés, de akkor a K oly erősen (3), hogy kaliumföld- 

pátnak volna megfelelő, ha egyéb körülmények nem szólnának ellene; 

nevezetesen az olvadása is a bytowniténak felel meg; Na = 2—3. Ily¬ 

nemű szemeket a Boricky-féle mikrochemiai eljárásnak is alávetettem. 

Ez az eljárás sok caleiumot, sokkal kevesebb nátriumot s csak néhány 

koczka alakú kristályt, mint kaliumsiliciumfluoridot ismertetett fel. 

Ez után 10 méternyire É-nak az előbbinél jóval épebb és szilár¬ 

dabb kőzet következik (172), mely szintén amphibol-augit-lab- 

radorit-trackyt-zöldkő, melynek földpátja még megletős ép, az 

augitok és amphibolok pedig teljesen chloritosak, górcső alatt azon¬ 

ban még felismerhető metszetek által áruitatnak el s csak terminál-lap¬ 

jaiknak szögkülönbségei által kiilönithetők el egymástól. Egy esetben az 

amphiholt még kissé sárgásbarnának találtam, jó absorptioval. Mind az 

augit, mind az amphibol anyagát itt is elég gyakran kisebb-nagyobb 

mértékben calcit helyettesíti. Fel kell még említenem, hogy a felzites 

alapanyagban itt-ott egyes mozaikszere részletek találhatók, leginkább 

quarz lemezkékből, melyeknek előfordulási körülményeit ha figyelemmel 

kisérjük, azt találjuk, hogy mindig egy szennyes zöldes, biztosan illeg¬ 

nem határozható chloritos anyagot környeznek s evvel együtt kisebb- 

nagyobb szabálytalan geodákat töltenek ki, miből következtethetni a 

kovasavnak utólagos beszivárgására, mely csak ott kristályosodhatott ki. 

Az ezután következő kőzet (173) közvetlenül a gömbös-trachyt 

előtt van s avval szoros összefüggésben ; külső kinézése majdnem ugyanaz, 

vagyis legalább arra nagyon emlékeztet. Hasonlókép amphibol-augit- 

labradorit-trachyt zöldköves módosulata; az augit benne tulnyo- 

móbb az amphibolnál. Itt is található, számos szabálytalan üreget betöltve, 

ama zöldes, valószínűleg a zöldkövesedés folyamata alatt utólagosan kép¬ 

ződött anyag; helyenként igen finoman rostos szövetű s többször csak 

szegélyét képezik az üregnek s ez esetekben az üreg közepét kristályos cal¬ 

cit tölti ki. A calcit az augit és amphibol belsejében ritkán található. 

Ezt követi aztán, mint emlitém, az a trachyt, melyben a gömbök 

vannak kiválva (174). E kőzet különböző épségü és aszerint szilárdsága is 

változik. Igen typusos zöldkő, melyben néhol még egyes kisebb-nagyobb 

fcketés foltok is mutatkoznak, mint épebb maradványai az eredeti tra- 

chytnak, mire az a körülmény is utal, hogy mig a zöldes anyagból pu¬ 

hasága miatt, csak bajosan lehet kellő finomságú csiszolatot készíteni, 

addig a fekete anyag könnyen és sikeresen csiszolható. 

Makroszkoposan a zöldes alapanyagban helyenként még meglehe¬ 

tős ép földpátkristályok láthatók, melyek némelyikén kézi nagyitóval 

ikerrovátkákat is észlelhetni, ezek lángkisérleti meghatározás szerint ty- 

3* 



pusos láb r adó rítok; hasoaló íöldpáttartalomra utal, magának az 

alapanyagnak lángkisérlete is. 

Két kézi példányban a fentebb említett feketés foltok közt még 

elég ép, zöldes fekete, kevéssé fénylő amphibol-kristályt ismertem fel, 

mig a zöldes anyagban a színes elegyrészek már nincsenek felismerhető 

állapotban. Ezt az amphibolt lángkisérletnek is alávetettem s meglepett 

nem épeu könnyű olvadása, amennyiben az olvasztó térben még csak 

gömb lyödui is alig kezdett, olvadása tehát 2—3, mit annál is inkább 

ki kell emelnem, minthogy később erre hivatkozni fogok. 

Górcső alatt igen érdekes alapanyagban kisebb-nagyobb földpát 

kristályok, továbbá augit s amphibol látszanak; az utóbbi kettő igen 

cbloritos s szintén csak alakjuk által áruitatnak el; szövet nem vehető 

ki. A legtöbb esetben ezeket barnaveres vagy pedig fekete szegély környezi, 

valamint belsejükben is itt-ott hasonló anyag található, néha pedig e 

vöröses baematitos anyag tel esen elbontja belsejüket, mi leggyakoribb 

az amphiboloknál. Mint emlitém, anyaguk már majdnem teljen cblorittá 

változott, mely néha egészen sugaras rostos, s polározott fényben gya¬ 

koriak rajtuk az interferencziális keresztek. 

Hasonló cbloritos anyag, mely majdnem kizárólag mindig sugaras 

rostos, igen nagy mennyiségben fordul elő üregeket betöltve, mint az 

a zöldköveknél gyakori s az előbbieknél is említve volt; itt ritkábban 

található mész társaságában, habár ez utóbbi erekben vagy üregekben 

ezeknél sem ritka. Ezeken kívül utólagos képződményül, piszkos zöldes- 

sárga anyag tölt be egyes hosszúkás üregeket, melyeknek közepét he¬ 

lyenként zöldes anyag borítja el; különböző szinváltozatok s átlátszósági 

határok közt változik: dichroismusa határozottan kivehető, nem egyéb 

mint epidot, s hogy erről határozottabban meggyőződjem, a kőzetnek finom 

esiszolatát sósav hatásának tettem ki, mikor is 24 óra lefolyta után e zöl¬ 

dessárga anyag csak kevéssé táuiadtatott meg, ellenben a zöldes chlorit 

nagy mértékben s egyes helyeken teljesen feloldatott Eleinte e két 

anyag közti szoros összefüggésre kellett gondolnom, de számos csiszolat 

vizsgálatából kitűnt, hogy mig a chlorit a színes elegyrészek elváltozási 

termékéül tekintendő, addig a zöldessárga epidot a calcium földpát meg¬ 

támad tatásának produktuma. 

A kőzet feketés kinézésű részében mikroszkóp alatt is az arnphi- 

bolon helyenként még igen jó absorptió vehető észre és jóval épebb a 

teljesen cbloritos augitnál, mely esetekben az amphibol színe kevéssé 

sárgásbarna s szövetének nyomai is még felismerhetők. 

A földpát átalábau meglehetős épségii, de sokszor egészben 

vagy részben zavaros, felhős; gyakori az öves kiképződés. Egyik csi¬ 

szolatban igen érdekes egy öves földpát-kristály, melynek belsejét viri- 
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elites anyaggal szennyezett alapanyag’ tölti ki; felső szélei meglehetős 

szabályosak, az alsók befelé ezafrangosak és biztosan engedik felismerni 

azt, hogy onnan anyag szakittatott le ; szélei valóságos kullámzatos gyű¬ 

rődést mutatnak, különösen egyik oldala, hol az már az első rátekin- 

tésnél is igen szembe ötlik; végei kevéssé gömbölyödöttek. Ezeknél 

fogva igen valószinü tehát, hogy ez a földpát-kristály akkor, mikor az 

alapanyag kikristályosodott, nem volt még teljesen kiképződve s nem le¬ 

hetett merev állapotban, úgy hogy az alapanyag közepébe tódulhatott, 

oldalaira nyomást gyakorolt; ugyanakkor azonban még kívülről is szen¬ 

vedett nyomást, minek eredménye az említett gyűrődés. 

Mi g az előbbiek alapanyaga nagyobbrészt mikrofelzites és 

csak helyenként mikrokristályos, addig a gömböket tartalmazó trachyt 

alapanyaga túlnyomóan mikrokristályos, habár ritkán tisztán, mert köz- 

ben-közben átmenetet is találni egyikből a másikba. Legtisztábban mu¬ 

tatkozik a mikrokristályos szövet a f'eketés szinii részletekből készített 

csiszolatokon, melyeknek alapanyaga különben is igen érdekes viszonyo¬ 

kat enged felismerni. A górcsőbe való első tekintetre feltűnik már ezek¬ 

ben a mikrokristályos alapanyag különös kinézése, amennyiben az egyes 

szemek bizonyos szabályos alakú csoportokká s mintegy gomolyokká egye¬ 

sültek. Figyelmesebb vizsgálásnál azt látjuk, hogy az egyes mikroszko¬ 

pikus szemek mind gömb alakúak s egymás mellé csoportosulva kisebb 

nagyobb kerek vagy tojásdad idomú halmazokat képeznek, anélkül 

azonban, hogy az egyes szemek közt bárminemű szabályos elbelyeződés 

volna észlelhető; gyakran fürt alakjában illeszkednek a szemek egy¬ 

máshoz, de látni elég szabálytalan halmazokat is. Az egyes csoportok 

közt részint fehéres-szürke isotrop anyag, részint pedig zöldes, viridites 

foltok vehetők ki. 

Az egyes kerek szemeket vagyis gömbüeskéket tekintve azok színte¬ 

lenek, majdnem mind egyenlő nagyságúak, átlag O-06—0'09 milli¬ 

méter átmérőjűéit; egyszerű fényben köztük semminemű különbség 

fel nem ismerhető, kettős nikolok között a legtöbb polarizál, igen érde¬ 

kes aggrégát-polarizátiót mutatva; számosnál elmosódottan interferen- 

cziális kereszteket ismerhetni fel, de van sok olyan is, mely egészen 

isotropnak látszik. Az észlelés első perczétől fogva a legtöbbet polari- 

zatiójuk s egyéb viselkedésüknél fogva földpát szemeknek tartottam, 

keverve egyéb színtelen üveges kerek szemecskékkel, ezért lángkisér- 

letnek is alávetettem az alapanyagot s azt találtam, hogy az igen meg¬ 

közelíti a labradorit magaviseletét, megegyezik tehát a nagyobb kris¬ 
tályok minőségével. 

Az egész anyag élénken emlékeztet Vogelsang cumulitjeire s ha 

azt a meghatározást, mely szerint cumulitek egyes szemeinek (globulitok) 
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nem kell physikailag sőt chemiailag sem egy nem üeknek lenni, továbbá, hogy 

optikai viselkedésük igen különböző és elütő lehet, kissé tágasabb érte¬ 

lemben veszsziik, akkor bátran mondhatjuk ezeket a fent leirt, az egyes 

szemek elhelyeződésében semminemű szabályosságot nem mutató kerek 

vagy fürtös halmazokat cumuHtoknak, de megyjegyzendő, csak is 

Vogelsang értelmében,1) mert már Kosén bús eh2) ezen név 

alatt kizárólag az isotrop globulitok által képezetteket érti. 

Bizonyos tekintetben emlékeztet ez továbbá a Rosenfousch 

által (idézett munkájában ugyanott) említett némely porpbyr alapanya¬ 

gára, bol a íöldpátszemek különös gömbölyű alakban mutatkoznak s 

látszólagos sphaerolithos szövetet kölcsönöznek a kőzetnek; csakhogy 

inig ezeknél a szemek tisztán földpátok, addig a mi esetünkben a föld- 

pát mellett más egyéb szemek is léteznek, továbbá pedig a leírásból 

következtetve ott oly alakulatok, mint itt, nem fordulnak elő. Ismételve 

kiemelem, hogy ezek a viszonyok csakis a kőzet feketés féleségénél 

tűnnek fel ily tisztán, mig a teljesen zöldköveseknél az csak helyen¬ 

ként ily határozott, többé kevésbbé pedig elmosódott, de még mindig jól 

felismerhető, kiváltképen ha avval összehasonlitólag vizsgáljuk. 

A kőzetben megemlitendő még a pyrit-tartalom; habár ez nem igen 

nagy mennyiségben fordul benne elő. 

Vegyük ezek után magukat a gömböket szemügyre 

Ezek a most leirt tracbytban rendesen jó szorosan, de éles határ¬ 

ral bírva ülnek s csak igen ritkán találni olyat, hol a kettő közötti 

határ nem volna élesen kivehető, és ha első tekintetre ez nem látszanék 

is, a csiszolás legott elárulja, mert vékonyodván mindig jobban s job¬ 

ban mutatkozik a kettő közötti határ, mely ugyanis ekkor oly laza, hogy 

vékony összefüggő csiszolat a gömbből és a kőzetből együtt sok próbál¬ 

gatás daczára sem volt készíthető. 

Alig kell említenem, hogy a különben a kőzetben szorosan ülő 

gömbök, idővel a kőzet mállásakor kihullanak s ekkor a kőzetben 

gyakran csak a gömbök helyei látszanak, mint kerek gödröcskék s 

akárhányszor találni a felületről vett kézi példányokat, a melyekből a 

gömbök már mind kihullottak. 

Alakjuk leginkább többé-kevésbbé szabályos gömb, de van ovális 

alakú is, valamint nem ritka az az eset sem, midőn kettő vagy három 

egymással mintegy egybeolvadt s úgyszólván ikergömböket képez; 

jóllehet ezek összenövésénél szabályosságról szó sem lehet, mégis nem 

hagyhatom említés nélkül, hogy a látott számos összeolvadt közül egy 

') Die Krystalliten p. 133. 
2) Mikr. Physiograplüe dér m áss. Gesteine p. 81. 
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sem volt olyan, hol három gömb összeolvadása hosszirányban követ¬ 

kezett volna be, hanem mindig akként, hogy a három gömb alakja 

háromszöghöz a hasonlított. 

Nagyságuk különböző, a mogyoró nagyságútól egész nagy diónyi 

nagyságig s még nagyobbig találunk képviselőket, de leggyakoriabbak 

ezeknek közbülső fokozatai. 

Számuk, illetőleg mennyiségük változó és a rendelkezésemre álló 

nagyszámú példányokból ítélve, a trachytban nincsenek egyenletesen 

elosztva. 
Külsejükre nézve alig ütnek el magától a trachyttól, felületük 

szintén zöldes, nem úgy belsejük, mely többnyire szürkés fekete, de 

sohasem zöldes ; mig maga a trachyt feltűnően puha, addig a gömbök 

felette kemények, szívósak s igen tömörek, mi épebb voltuk mellett dús 

kovasav tartalmuknak tulajdonítható, mi már makroszkoposan is azon 

körülményből kitetszik, hogy mig magában a trachytban még mikrosz¬ 

kopikus quarcz szemek sem fordulnak elő, addig a gömbök közül sok¬ 

ban kisebb üregeket kristályos kovasav tölt ki. 

Tömöttségük többszörös meghatározás után hignyugtaui mérleg s 

piknométer segítségével 2155-nek találtatott, mi közel megegyező a tra- 

ckytéval, mely 2‘59, az eltérés pedig az utóbbi pyrit tartalmának volna 

tulajdonítható, mig az a gömbökben teljesen hiányzik. 

Belsejükben az alapanyag és földpát kitűnő épségü, az előbbi kézi 

nagyitóval vizsgálva, nagyobbára tömött felzites, ritkábban szemcsés; 

utóbbi gyakran üveges. A színes elegyrészek ellenben nagyon is chlori- 

tosak, habár távolról sem mutatják az elváltozásnak oly nagy fokát, 

mint a trachyt színes elegyrészei; de számos szétütött gömb között 

egynél sem találtam makroszkoposan teljesen jól megtartottakat s csak 

egy-két esetben kissé feketéseket, de minemüségök eldöntésére, t. i. 

hogy augitok-e vagy amphibolok, ezek sem nyújtottak igy nagyban elég 

támpontot. 

Különböző gömbökből készített számos praeparatum górcsövi vizs¬ 
gálatának eredményéül csak a következőket említem itt fel. 

A gömbök alapanyaga helyenként igen megközelíti az őket körül¬ 

záró kőzetnél leirt cumulites kiképződést, csakhogy itt ritkábban látni 

oly szép gömbölydcd halmazokat és fürtöket, hanem leginkább csak 

szétterült kerek szemek csoportját, a melyeknek legtöbbje ezeknél is 

kétségkívül földpát; egyes szemecskék szintén szépen mutatnak inter- 

ferenczialis keresztet, mások megint teljesen isotrop viselkedésitek. Mig 

azonban magánál a kőzet alapanyagánál ennek ilynemű kifejlődése volt 

túlnyomó, addig itt közben-közben egészen felzites, majd üveges, isotrop 

alapanyag sem nagyon ritka, melyekből azután egyes fehéres kerek 



JO 

szemek tűnnek polarizált fényben elő, az előbbiekre emlékeztetve. Az 

apró, gömbölyded csoportok között, mint annál, úgy itt is előfordulnák 

isotrop közök és viridites foltok. Polározott tényben igen szép kép tárul 

elénk s ba eltekintünk az említett viszonytól, akkor az alapanyagot 

helyenként finoman apró szemcsésnek kellene neveznünk. Említésre méltó 

továbbá az a körülmény, hogy az alapanyag felépítésében úgy látszik, 

mintha a színes elegyrészek csak igen csekély mértékben vettek volna 

részt, legfeljebb ba a viridites foltocskákat azok elváltozásának tekint¬ 

jük. Az alapanyag apró földpátszemcséi a gömb nagyobb földpátjaival 

azonosaknak látszanak, legalább az ' alapanyaggal ismételten megejtett 

lángkisérleti eredmények arra engednek következtetni. 

Az alapanyagban kivált elegyrészeknek semmminemü szabályos, 

sugaras vagy concentrikus elhelyeződését sem makroszkoposan, sem 

mikroskop alatt nem észlelhetni. 

Földpátjai többnyire igen épek s jó nagy kristályalakot mutatnak, 

gyakran üvegesek s majdnem mindnyája össze-vissza repedezett; iker- 

rovátkok legtöbb esetben láthatók; lángkisérleti meghatározás szerint 

typusos 1 a br ad or i t o k, mit a legtöbbnek extinetiója is igazolt. Meg¬ 

lehetős tiszták, némelyek azonban üvegzárványokban bővelkednek. Egyes 

földpátkristályok alapanyag részleteket zárnak be ; nem ritka az az 

eset, hogy a födpátkristály két vége s egyik oldala, vagy pedig csak két 

vége, sőt csak két oldala, vagy egy oldala s egyik vagy másik vége 

van meg, a többit alapanyag tölt ki. — Ezek némi tekintetben talán ha¬ 

sonlók a fentebb a kőzet leírásánál említett gyiirődött oldalú földpát- 

kristályhoz s úgy látszik, hiányos kiképződésii kristályokkal van dol¬ 

gunk, melyeknek nagy száma arra látszik utalni, hogy az alapanyag- 

kikristályosodása nyomban követhette az elegyrészek kiválását, mire 

továbbá az a körülmény is mutat, hogy találni jól kifejlődött földpát- 

kristályokat, melyekben az alapanyag nyúlványait láthatni. 

A színes elegyrészek itt is amphibolok s a u g i t o k, mind¬ 

kettő szintén előrehaladott chloritos állapotban, de igen szép és jól fel¬ 

ismerhető kristályokban ; mennyiségre nézve körülbelül egyenlők. 

Az a m p hibol néhol még zöldes sárga, majd sárgás barna s 

ezekben az esetekben absorptiója elég jól kivehető : leggyakoribbak azok 

a metszetei, a melyeken a tompaszögű hemipyramis lapok kivehetők. 

Érdekes egy még rhombos mezőket is meglehetősen mutató amphib 1 

kristály, melyben két teljesen chloritos, külön-külön feketén szegélyezett 

meggömbölyödött augit kristály van bezárva. Az amphib d egyik részét 

vastag keret, foglalja be, ennek az amphibol anyagával közvetetlenül 

összefüggő része teljesen fekete szemcsékből van összetéve, mire egy 

szélesebb színtelen isotropnak jelentkező sáv következik, melynek külső 
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széle szintén fekete, de vékonyabb a belsőnél; ezen fekete szemcsék 

nem egyebek, mint vaskiválások, mi kisebb-nagyobb mértékben mind az 

amphibolt, mind pedig az augitot elégszer szegélyezi, sőt néhol azokat 

teljesen el is borítja, de ily kettős sávban közte átlátszó anyaggal csak 

ennél észleltem. Ugyanerről az amphibolról, melynek egy része teljesen 

hiányzik, felemlitésre méltó az is, hogy alsó részéből az őt övező széles 

kerettel együtt egy kis részlet letörött, mi azonban nem messze tőle az 

alapanyagban ismét fellelhető. A kristály maga az elszakadt részszel 

ellenkező oldal felé észrevehetőleg hajlott s ez alkalommal következhe¬ 

tett be a leszakadás, e mellett szól az a körülmény is, hogy a széles 

keret alsó része, melyhez a kisebb részlet ép hozzá illik, az amphibol 

anyagától kevéssé elválva látszik s mintegy ősidig. — Van továbbá egy 

fekete keretit hosszú amphibol kristály, melynek egyik oldalába egy 

szomszédos augit kristályból részletek nyúlnak. 

Az augit mindig zöldes, chloritos, metszetei változatosabbak az 

amphiboléinál, leginkább azonban a főtengelyre függélyes, tehát nyolca- 

szögű metszeteket ( j P, coPx, ooPco) mutat; egyéb alakjai közül leg¬ 

gyakoribb az, hol a pyramis lapok szögkülönbsége jól kivehető, tehát az 

orthodiagonalis metszet. 

Elváltozási terményük a eklorit, gyakran igen finoman rostos, su¬ 

garas s polírozott fényben jól láthatni rajta a számos iuterfereneziaiis 

kereszt váltakozását, de sokszor csak hosszú linóm sugarakat keresztek 

nélkül. Zárványokban mind a kettő szegény, elvétve látni egyikben-má- 

sikoan hatszögii apatit táblácskákat; gyakori azonban ezeknél is az az 

eset, midőn bennük az alapanyag apró kerek földpáí szemccskéi vagy 

pedig alapanyag részek egészen a zöldes foltokkal együtt fordulnak 

elő, a mi szintén elég bizonyíték a fentebb az alapanyagról mondot¬ 

takra nézve. 

Egy augit-kristály zárványa még különös említést is érdemel. A 

csiszolatok egyikében ugyanis egy augit metszet közepén vékony gör¬ 

bült barnás vonalat látni, a melynek két oldalán egymás mellé sora¬ 

kozva apró hosszúkás világos barna kristálykák ülnek, olykép, mint a 

toll gerinczéből kiinduló sugarak. A középső hajlott vonal i<rcn jól mu¬ 

tálja a dichroismust, míg a kiistálykákon a dichroismusnak nyoma sin¬ 

csen, polározott fényben azonban anizotropok. 

Ez a zárvány már 90-szeres nagyításnál is igen jól feltűnik, de 

legtisztább 140-szeres nagyítás mellett, mikor is az egyes kristálykák 

határai, jóllehet szorosan vannak egymás mellett, eléggé kivehetők; még 

nagyobb nagyításnál (300) a középső hajlott vonal nem látszik folyto¬ 

nosnak, hanem egyes részecskék sorozatából áll, melyek szoros kapcso¬ 

latban állanak ugyan egymással, de két részlet között mindig csekély 
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vastagodás mutatkozik és mindegyik részecskéhez két oldalt egy-egy lé- 

czecske illeszkedik. 

Ugyanezen augitmetszetben, valamint kívüle is, de közvetetleu mel¬ 

lette még két, illetőleg egy ehhez hasonló, de korántsem oly szépen ki¬ 

vehető zárvány van s aligha tűnnének ezek olyként fel, ha az előbbit 

nem észleltük volna. Ezek közül az egyiknek a középső része, csak 

egy rövid, az előbbivel teljesen egyező vonalocskáhól áll, s a barnás 

kristálykák, melyek némelyike félkör alakban van meghajtva, körűié 

majdnem körben csoportosulnak. Leginkább emlékeztet ez engem a Dr. 

8 c hal'ar zik Ferencz ur által a doboii diabázban leirt1) oly augit- 

csoportra, a melyben az augit-léczek két oldalt ülnek egy vékony 

földpát-kristályon, s hajlandó volnék ezeket a hosszúkás kristálykákat 

szintén augitoknak, a középső vonalat pedig amphiboiocskák sorozatából 

állónak tartani, úgy hogy két augittücske egy amphibol mikrolith által 

tartatik össze, mire a hajlott vonal szaggatottsága is mutat. 

A gömböket tartalmazó kőzetnél oly gyakran s nagy mennyiség¬ 

ben előforduló chlorit és epidotos anyag által betöltött üregek e göm¬ 

böknél felette ritkák és számos csiszolat közül csak egyben mutat¬ 

kozott, de igen alárendelt mennyiségben. Caleit-szemcsék szintén csak 

elvétve találhatók egyes gömbök átmetszetében. 

Quarz szemek kis mennyiségben gyakoriak egyik s másik 

csiszolatban is; igen tiszták s alig láthatók benne üvegzárványok és 

légbuborékok. 
* 

Hogy képünk az István-aknáról teljes legyen, folytatom a gömbös- 

trachyt után következő trachytoknak rövid ismertetését, még mielőtt a 

gömbök keletkezésének és képződésének vázlatára áttérek. 

A gömbös tracbyt után közvctetlenül következő kőzet (175) kül¬ 

sejére nézve hasonlít az előbbiekhez, nem nagyon mállott zöldkő. Gór¬ 

cső alatt alapanyaga felzites; földpátjai meglehetősen épek ; láugkisérlet 

szerint labradorit-bytownit; — van benne sok a m p h i b o 1 s 

a u g i t; az előbbi helyenként épebb, úgy hogy még nála itt ott némi 

szövet s dichroismus is észlelhető; leggyakrabban azonban mind a kettő 

chloritos, széleiket, valamint sokszor belsejüket is, vasoxyd szemek lepik 

el. Epidot és chlorit által betöltött geodák nagy számai; nem hiányzik 

a calcit sem. 

Innen tovább menve, az amphibol-augit-trackyt nemsokára véget 

ér, még pedig nevezetes, hogy valamint kezdetben igen mállott zöldkő 

lépett fel, úgy ez a typus nagyon mállottal be is fejeződik (17G) * en- 

) Földtani Közlöny, IX. évf. 1879 (9 12. szám) 
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nek csiszolatában a színes elegyrészek már csak romokban ismerhetők 

fel s itt is csak azt találjuk, hogy az augit sokkal előbb pusztul el, 

mint az amphibol; mert mig az előbbi alakjainak még csak egyes nyo¬ 

mai lelhetők fel, addig az utóbbinak körrajzai elégszer megvannak, ha¬ 

bár belsejét részint zöldes, pusztulásban levő anyag, részint pedig mész 

tölti ki. Földpátja igen meg van támadva, de találni még egyeseket, 

melyek kevéssé polarizálnak; lángkisérletben bytownitba hajló labradorit 

magaviseletét tanúsítottak. A kőzetbe még egyes quarzszemek is jutot¬ 

tak, talán utólagosan. 

Az István-aknában a Mária-akna felé az amphibol-augit-trachyt meg¬ 

szűnte után trachyt-brecciák következnek (177), ezek után ismét augit- 

trachyt, végül pedig már a Mária-aknához közel, rhyolith. 

A selmeczi gömbös trachytnak eme petrograíiai ismertetése után, 

szabadjon a gömbös kiválásokról átalában, valamint keletkezésükről és 

képződésükről, és egyszersmind szerkezeti különbségeiknek okairól, kiváló 

tekintettel a selmeczire, röviden szólauom. 

A különféle vulkáni kőzeteknél előforduló gömbös kiválás már 

régóta fölkeltette és magára vonta a geologok és petrografok figyelmét, 

s ehhez képest a hozzá fűződő kérdéseknek az irodalomban is számos 

nyomával találkozunk; de minthogy nem lehet jelenleg feladatom e 

kérdéseknek történeti fejlődését vázolni, egyedül csak a legfontosabbakra 

és legszükségesebbekre szorítkozom, s e sorok folyamában csak azok 

neveit említem föl, akik ezzel a tárgygyal az újabb időkben behatóan 

foglalkoztak. 

A jelen értekezés, mint a cziméből is kitetszik, nemcsak a göm¬ 

bös, hanem a sphaerolithos kiképződésü trachytokkal is foglalkozik; s 

minthogy e két fogalomra nézve az irodalomban mindeddig nem jött 

végleges megállapodás létre, szükségesnek találom e két fogalmat a mi 

kőzeteinkre vonatkozólag a magunk szempontjából megvilágítani. 

A sphaerolith vagy sphaerulith szó tisztán morpkologiai 

fogalmat fejez ugyan ki és hozzá sem különös genetikai, sem pedig 

szerkezeti fogalom nem fűződik, mégis eddigelé leginkább csak vulkáni 

üvegekben (obszidián, periit) előforduló mikroszkopikus vagy makroszkopi¬ 

kus gömbölyű képződményekre, vagy pedig némely quarcz-porphyr alap¬ 

anyagában előfordulni szokott ezekkel megegyező, azaz tulajdonképeni 

kristályos kiképződést nem mutató mikroskopikus alakulatokra alkal¬ 

mazták, mi mellett főjellemül a sugaras-rostos szövet szerepel. 

Egyéb kőzetekben makroszkoposan látható kristályoski képződésü, 

legtöbbnyire öves, ritkábban öves és sugaras szerkezetű gömbölyű kivá- 
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lásokat ellenben, a nagyságot tekintetbe nem véve, gömböknek, a kőzetet 

magát pedig gömbösnek mondották. A sphaerolithos és gömbös kikép¬ 

ződést tehát szöveti és szerkezeti viszonyok alapján igyekeztek egy mis¬ 

től elkülöníteni. Legkivált Stelzner1) és Coben-) voltak azok, a 

kik ezt a felfogást nagyon is támogatták és ezeket a képződményeket 

egymástól szorosan el akarják választani, daczára annak, hogy gene¬ 

tikai rokonságuKat elismerik, sőt azt egy és ugyanazon okra vezetik 

vissza. 

Már Vogelsang3) utalt azonban az ilynemti felfogás és elkülö¬ 

nítés tarthatatlanságára s kiemelte, miszerint ezen képződményeknél 

egyedül a képződés azonossága mérvadó, az anyagi, szöveti s egyéb 

különbségek pedig csakis al-osztályozásokra szolgáltatnak okot; úgy 

hogy a teljesen kristályos szövetű, de semminemű szabályos szerkezetet 

nem mutató gömb szintúgy csak oly sphaerolith, mint a kevésbbé, vagy 

épen nem kristályos kiképződésii s tán öves vagy sugaras-rostos szer¬ 

kezetű. Vogelsang al-osztályaira alább még visszatérek. 

A mi szempontunkból, és különösen a leirt s még leírandó kőze¬ 

teinkre vonatkozólag, a melyeknél, mint látni fogjuk, lényeges szerke¬ 

zeti különbségek alig forognak fen, szükségesnek találom a gömbös és 

a sphaerolithos kőzetek elkülönítésénél tisztán külső tulajdonságokra 

vonatkozó különbségeket tekintetbe venni, és ezek szerint gömbös kőze¬ 

teknek azokat mondjuk, a melyekben az eredetileg kivált gömbök leg¬ 

alább is kis golyó nagyságúak, vagyis körülbelül több mint 5 mm. át¬ 

mérő jiiek, mig az ennél kisebbeket, tehát már a borsó nagyságuakat is 

a sphaerolithos kőzetek neve alatt foglaljuk össze. Az ezen értelemben 

vett sphaerolithos, valamint gömbös ki képződések a szövet és szerkezet 

szerint ismét lehetnek : vagy olyanok, a melyek elegyrészeik elhelyező- 

désében bizonyos szabályosságot, öves, sugaras-rostos, vagy mindkét 

kiképződést egyszerre — (szabályos szerkezetű gömbök vagy sphaero- 

lithok) ; vagy pedig semminemű szabályosságot nem mutatnak (nem sza¬ 

bályos szerkezetű gömbök vagy sphaerolithok); végtére pedig olyanok, 

hol a kiváláskor az anyag tökéletes kikristályosodása nem állhatott 

még be, tehát vagy még egészen üveges, vagy pedig részben már tiveg- 

b , Petrographische Bemerkungen iiber Gesleine des Altai“ von Alfréd 

Stelzner; Bcruliard v. (J otta : , Dér Altai“ czimíi munkájában. Lipcse 1871. p. 135. 

3) Die zűr Dyas geliörigen Gesteine des südlichen Odenwa’des. Heidclbcrg 

1871. p. 89. 

3) , Die Krystalliten". Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Férd. 

Zirkel. Bonn 1875. p. 132. Ez a munka tulajdonképen már előbb franczia nyelven 

Íratott és az „Arcliives Néerlandaises* VII kötetében (1871) folytatólagosan látott 

napvilágot. 



telenitve vau. Mig- az előbbi két eset a gömbös kiképződésnek a mi 
értelmünkben vett mindkét neménél előfordul, addig az utóbbi eset csakis 

a kisebbeknél, és pedig leginkább a vulkáni üvegek sphaerolithjainál, 

a mely elnevezés tulajdonképen ezeknél szülemlett meg, *) és hogy ha 

szükségesnek találtatnék ezeket a többitől megkülönböztetni, ajánlatos 

volna ezekre a szorosabb értelemben vett spkaerolith 

megnevezés. 
Mind a gömbös, mind a spliaerolithos képződmények az eredeti 

képződési folyamatnak lényegesen ugyanazon termékei lévén, kiválás- 

n a k mondhatók, megkülönböztetésül a sok kőzetnek sajátságát képező 

gömbös elválástól, melynek az oka eredetileg talán szintén a kőzet 

képződése alkalmával végbe ment folyamatokban keresendő, de csakis 

a kőzet elmállása következtében nyerik ezen alakjukat, tehát ekkor 

válnak csak le, még pedig leggyakrabban héjasán, úgy hogy ekkor 

hagymaszerüleg több héj fejthető le róluk s csak közepe felé találni 

rendesen egy még ép, szilárd magot. Ezek legtöbbször szabálytalan 

alakú, nem ritkán lapos gömbök, és néha több lábnyi átmórőjüek. Az 

ilynemű elválás elég gyakori különféle tömeges kőzeteknél, de legkivált¬ 

kép bazalt- és augit-trachytuál, kevésbbé a porphyrnál és a gránitnál; 

hogy többet ne említsek, elégszer tapasztalható ez a mi bazaltjainkon 

és trachytjainkon, igy például igen szépen a Visegrád vidékiu is, a 

Lepencz patak jobboldalán levő kőbányákban.-) 

A gömbös kiválás 3) azonban már nem oly gyakori jelenség s a 

külföldi irodalomban azt a vulkáni üvegeken és szurokköveken kívül 

csakis qnarcz-porphyrok- s dioritokban említik, ellenben nálunk trachyt- 
ban fordul elő. 

A külföldi gömbök közül legrégebben és legjobban ismeretesek a 

corsikaiak, újabban tanulmányozták az Altai hegységből és az Odenwald- 

ból valókat, valamint a wuenheimi (felső Elsass), les boutiquiéresi (Fran- 

cziaország) és néhány más helyről valókat. — Dr. Szabó tanárin- szi¬ 

ves megkeresése folytán Rosenb u s c h heidelbergi tanár a budapesti 

egyetem ásvány-kőzettani intézetének több külföldi gömbös quarcz- 

porphyrt volt szives beküldeni, a melyeket szintén alkalmam volt gór¬ 

cső vileg megvizsgálhatni. Fentartván magamnak bővebb ismertetésüket, 

ez alkalommal csak annyit akarok róluk felemlíteni, hogy mind többé- 

kcvésbbé az elegyrészek szabályos elbelyeződését mutatja, szerkezetre 

*) Ezekre alkalmazta legelőször W eme r a sphaerolith szót. 

2) Dr. Ivó eh Antal: A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani le¬ 

írása.. Budapest, 1877. 234. lap. 

®) Ha gömbös kiválásról átalában van szó, akkor az alatt a spliaerolithos is 

értetik. 
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nézve tehát teljesen eltérők a mieinktől, melyekben mint a selmeczinél 

láttuk, s a mátraiaknál még látni fogjuk, semminemű szabályos szerke¬ 

zet fel nem ismerhető. 

A szerkezeti különbségek kitüntetésére és okainak fürkészésére 

ezélszerünek találtam az ismert corsikai gömböket Összehasonlító vizs¬ 

gálat alá venni és minthogy később ezekre is hivatkozni fogok, szüksé¬ 

gesnek tartom e helyütt főbb vonásokban ismertetésüket adni. 

A corsikai gömbök részint quarcz porphyrokban fordulnak elő, 

mint Curso és Osani között, részint dioritban (régi értelemben vett 

zöldkő), mint a Sartenne város mellettiek ; az első tehát gömbös porphyr, 

vagy Hauy elnevezése szerint pyromerid2), sőt porphyre Napóleon név 

alatt is fordul elő az irodalomban ; az utóbbi pedig gömbös diorit (dio- 

rit globulaire), vagy általánosan corsit név atatt ismeretes. 

Ezeket legelőször Besson irta le 1789-ben, később Hauy, 

R e y naud, M o n t e i r o 2) és Belesse 3), legutoljára pedig V og e 1- 

sang4) értekezett róluk 1862-ben. — A dioritban gyakoribbak a göm¬ 

bök, mint a porphyrban, és az szemcsés elegye nagymennyiségű földpát 

— typusos an őrt hit, — nem sokkal kevesebb zöldes rostos amphibol, 

kevés quarcz és valami pyroxen ásványnak Ebben ülnek ugyanazon 

elegyrészii, részint szabályos, részint ovális gömbök, a melyekben már 

makroskoposau is, de tisztábban mikroskop alatt láthatni, hogy az elegy¬ 

részek concentrikus és sugaras elhelyezŐdésbeu vaunak, még pedig 

akként, hogy a centrum vagy tiszta födpát, avagy amphibol, vagy pe¬ 

dig mind a kettő halmazából áll és ezek körül csoportosulnak több öv¬ 

ben felváltva igen finoman sugaras íöldpát s amphibol, közben-közben 

pedig találni néhány quarcz szemet és a kérdéses pyroxeu ásvány leme¬ 

zeit, előfordul továbbá az az eset is, hogy a központot igen sűrű kristályos 

alapanyag képezi. — Fel kell azonban említenem, hogy Vogelsang 

szerint találtatnak, habár ritkán, (például a Levie hegyen), oly gömbök 

is, melyeken ezt az öves sugaras elhelyeződést nem észlelhetni, mikor 

természetesen a középen nem is találni az elegyrészek egyikét sem. 

Közel hasonló körülményeket említ Stelzner5) az altaji görub- 

') Ez a szó tula jdonképen azt akarja kifejezni, hogy a gömb földpá t ja köny- 

nyebben olvad, mint a quarcz. 

'-) Journal des Mines 1814 I. 

:;) Bull. de la Soc. géol. de Francé. IX. 1852. 175. lap. 

J) „Ueber den Kugeldiorit und Kugelporphyr von Corsika“. Sitzungsbericht 

dér Niederrh. Ges. fiir Natúr- und Heilkunde 1862. — Neues Jabrb. für Miner. u. 

Geogn. 1863. p. 102 és 207. 

-’) Idézett munkájában. 
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porphyrokról, hu! azonban a concentrikusan sugaras elhelyeződés leg- 

többnyire quarcz körül történik, mi különben egyebeknél sem ritka. 

Forduljunk ezek után a gömbök keletkezésének és képződésének 

magyarázatához. Mint fentebb már többször említők és hangsúlyoztuk, 

a gömbös kiválás szoros kapcsolatban van a kőzet képződésével, melyet 

eredetileg alig lehet máskép, mint heveufolyó állapotban képzelnünk, 

ennek a megmerevedése alkalmával jöhettek tehát csak létre a gömbök. 

De miként? 

Alig lehet kétség abban, hogy a gömbök és a kőzet többi anya¬ 

gának megmerevedése nem egy és ugyanazon időben következhetett be; 

továbbá, hogy az összehúzódásnak, mely nélkül megmerevedést gondolni 

sem lehet , a gömböknél erősebbnek és egy-egy középpont télé irányuk¬ 

nak kellett lennie, hogy végeredményül ily alakot öltkessenek. Megme- 

revülés csakis kihűlés folytán állhat be és hihetőleg ennek módja, va¬ 

lamint az akkor uralkodó körülmények által van feltételezve a megme- 

reviilési folyamat rendes menete és az akközben netalán felmerülő rend¬ 

ellenességek. Az izzón folyó magma megmerevülésének rendes menete, 

azaz mindenütt egyenlő mérvű kikristályosodása, akkor következik he, 

ha azt minden oldalról és minden legcsekélyebb részén egyenletes s nem 

hirtelen kihűlés éri; — ha a kihűlés hirtelen áll be, akkor üvegszerii, 

csak kevéssé, vagy egyátalában nem kristályosodott merevedés az ered¬ 

mény. Ellenben ha a kihűlés nem egyenletes, ekkor az anyag megmere¬ 

vedése, nemcsak hogy egyes helyeken előbb kezdődhetik meg, hanem 

ennek folytán még ugyanott egy-egy bizonyos pont, mint középpont- 

felé a magma erősebb contrakíiója is állhat be és eredményezi a göm¬ 

bös kiválást Ezen rendellenességnek a kihűlésben tulajdonítható csak a 

gömbös kiválás ritka volta is. 

Igen könnyen elképzelhető, hogy az egyenlőtlen kihűlés ott lehet 

leggyakoribb, ahol a körülmények úgyis hirtelen kihűlést idéznek elő, 

s csakis ekként magyarázható a vulkáni üvegeknek elég gyakori göm¬ 

bös, illetőleg sphaerolithos kiképződése, továbbá pedig a sok kristályo¬ 

sán kiképződöttnek szerfeletti merevsége. — Alig kell kiemelnem, hogy 

az előrebocsátottaknál fogva, ugyanaz a mi a gömbökről áll, áll ép úgy 

a sphaerolitokról is. 

Ezeket a feltevéseket eléggé igazolják a nem egyszer üveghuták¬ 

ban is, akkor képződött gömbök, midőn különös okoknál fogva a meg¬ 

olvasztott tömeget rendellenes módon le kelletett hűteni. így, hogy töb¬ 

bet ne említsek, Vogelsang egy pyrenéi, Stelzner egy drezdai 

üveghutából említi, hogy alkáliákban gazdag teljesen megolvasztott 

üvegmasszának lassú kihűlése alkalmával, a tömeg egyes helyein igen 

szép 1 -3 cmnyi nagyságú gömbök álltak elő, mi mellett az is észlel- 



tetett, hogy csakis ezeknek kiképződése s megmerevedése után mereve¬ 

dett meg az üvegtömegnek többi része, melyben a gömbök éles hatá¬ 

rokkal voltak beágyazva. Ha meggondoljuk, hogy a mesterséges lehű¬ 

tésnél a hőviszonyok alig lehetnek az egész folyós tömegre nézve mind¬ 

végig teljesen egyenletesek, úgy ezek a példák is már elég tanúbizony¬ 

ságai annak, hogy a gömbképződés szerző oka, vagyis amint mondani 

szokás, a causa efficiense nem az egyenletes kihűlésben keresendő. 

Ami továbbá a gömbös kiválások szerkezetét illeti, az első sor¬ 

ban attól függ, hogy vájjon a nem egyenletes kihűlés következtében 

egyes pontokon beállott erősebb contractió, a hevenfolyó magma elegy¬ 

részeinek megmerevedési pontja, tehát kiválása előtt, vagy pedig csak 

az után következett-e be? — Utóbbi esetben az elegyrészek a még 

folyós magmában bizonyos rétek szerint helyezvék el, az erősebben 

egy középpont felé összekúzódott magma rétegenként fog megmerevedni 

és képződnek a eoncentrikusan héjas szerkezetű, legtöbbnyire nem 

szabályos gömbök, melyeknél természetesen az ásványi elegyrészek el- 

helyeződésében bárminemű szabályosságról szó sem lehet. A friss kőzet¬ 

ben természetesen, az egyes rétegek közti határok nem tűnnek föl, de 

igen is annál feltűnőbbé válnak akkor, ha a kőzet mállásnak indul, 

minthogy tulajdonképen akkor válnak le a kőzetből maguk a gömbök 

is, melyek a hevenfolyó anyag nyomban megszilárdult többi részével 

szorosan össze voltak forrva. Ennélfogva, mint már fentebb említők, 

ez tulajdonképen nem egyéb, mint elválás. 

Ha ellenben a gömbképződés akkor áll be, midőn az izzón folyó 

magmából az egyes elegyrészek még nem váltak ki, akkor a gömbök 

szerkezeti viszonya az ásvány associátiotól, illetőleg az ásványi elegy¬ 

részek kisebb vagy nagyobb olvadási fokától függ, amennyiben a 

nehezebben olvadó elegyrészek nagyobb hőfok mellett kristályosodhat¬ 

nak ki, mint a könnyebben olvadók, minélfogva amazok előbb válván 

ki, a későbben kiválóknak elhelyezkedésükben mintegy azokhoz fog kelleni 

alkalmazkodni. Ez az alkalmazkodás rendesen abban áll, hogy a legelő¬ 

ször kiváló ásvány körül, csoportosulnak sugárosan, vagy pedig öveseu 

és sugárosan a többi későbben kiváló ásványi elegyrészek; — öveseu 

leginkább nagyobb gömböknél, hol az elegyrészek egyes sugarai egy¬ 

más fölött képződvén ki, öveket látszanak alkotni. — így ahol a mag¬ 

mában igen sok tiszta kovasav van jeleu, ott az válik legelőször ki s 

quarcz alakjában fogja a központot képezni (Altáji és sok más gömb); 

vagy például a földpát és az amphibol az olvadás különböző fokai közt 

ingadozván, közülök a nehezebben olvadó fog előbb kiválni. Az igen 

bázisos földpát tehát a könnyen olvadó ampkibollal szemben a kiválásra 

nézve előnyben van ; inig ha az amphibol nehezebben olvad, mint ama 
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bázisos földpát, akkor az, t. i. az amphibol, fog- előbb kiválni. Ezen 

utóbbi viszonyt, találjuk leginkább a corsikai gömböknél s lángkisérlet 

által az ilyeknél meg is győződtem, bogy az ampbibol még kevésbbé 

olvad, mint a gömbnek igen bázisos földpátja, olvadási foka = 0—1 

(Szabó), és igen nevezetes, hogy a hol megfordított viszony létezik, E 

i. a középet földpát képezi, ott az ampbibolt könnyebben olvadónak 

találtam (olv. fok. = 2), mi egyszersmind szép bizonyítéka annak, hogy 

gyakran az ampbibol egy s ugyanazon kőzetben különböző olvadási 

határok közt ingadozik. 

Világos tehát, hogy a különböző olvadási fokkal biró elegyrészek, 

a gömb képződésénél különböző időkben válván ki, szabályos elhelyező- 

dést fognak mutatni. 

Beállhat azonban az az eset is, hogy az egyes ásváuyi elegyrészek 

olvadási foka közt, vagy semmi, vagy legfölebb elenyésző csekély 

különbség van; ekkor megtörténhetik az, hogy az elegyrészek mind 

egy időben válnak ki, s ha ezt még bármi y oknál fogva a kihűlés 

gyorsabb volta következtében, az alapanyag kikristályosodása is nyom¬ 

ban követi, kapunk oly kemény s szívós gömböket, melyek sem nem 

öves és sugaras, vagy tán csak sugaras szerkezetitek, hanem az ásványi 

elegyrészek elhelyeződése egészen szabálytalan. Ilyenek a már ismer¬ 

tetett selmeczi István aknai gömbök, melyeknek a földpátja, mint 

emlitéiu, labradorit, de a melynek olvadásával majdnem teljesen, vagy 

pedig igen közel megegyezők (2—3) a színes elegyrészei is, a miről 

az épebbeknél volt alkalmam meggyőződni; és ezzel összevág magában 

a kőzetben talált, még fényes ampáiból olvadási foka is (L. 36. lap). 

Ilyennek fogjuk továbbá megismerni a mátrai gömbök és sphaerolithok 

legtöbbjét is. 

A mi a vulkáni és mesterséges üvegek sphaerolithjainál előforduló 

sugaras szerkezetet illeti, az több búvár szerint csakis a gyors össze¬ 

húzódás alkalmával, a merevülő anyag részecskéire gyakorolt nyomás 

következtében keletkezhetett, s csak ekként volna megmagyarázható 

egyszersmind e sugaraknak kettős fénytörése is. 

Végül fel kell még röviden említenem V o g e 1 s an g-nak a 

gömbök szerkezetén alapuló már fentebb jelzett beosztását. Ő ugyanis 

már a corsikai gömbökről szóló értekezésébe megérintette, és az idézett 

későbbi munkájában bőven kifejtette, miszerint bárminemű gömbös ki¬ 

válás lényegileg visszavezethető a mesterséges üvegekben gyakrabban 

képződni szokott legprimitívebb kiválásokra, az ú. n. „krystallitokra“ x) 

’) Ezt a szót eredetileg N a u m a n n szerint (Lehrb. d. Geognosie TI. p. 688), 

Krug v. Hidd a (Karstens u. v. Dechens Archív XI. 1838) tulajdonképen mestersé- 

4 Földtani Közlöny XII. évf. 1882. 
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azaz képződésükben félreismerhetetlen hasonlatosság létezik. Ennélfogva 

ő minden gömbös kiválást, a mikroskopikust ép úgy, mint a néhány 

cm.-nyi nagyságút, egy és ugyanazon képződménynek tart s csak szer¬ 

kezetre nézve osztályozza azokat, még pedig minthogy közbülső foko¬ 

zatok is előadják magukat, a következő 5 osztályra: 1. Cum ülitek, 

midőn a kiválás első képződési termékei, vagyis a globulitok, minden 

szabályos, tán sugaras vagy öves szerkezet nélkül gömbös alakokká 

halmozódnak ; ezek némelykor fürtös, ellipsoidikus, vagy egyéb h-isonló 

alakot is öltenek. — 2. Globosphaeritek, ha a globulitok suga- 

rosan vagy övesen rendezkednek gömbös halmazokká. — 3, lfelouos- 

phaerite k, a melyek szerkezete sugaras, vagy öves és sugaras, de 

szövete egyszersmind kristályos is. Például szolgálhatnak erre a cor- 

sikai gömbök. — d. Felsős phaeritek, melyek az említett szerke¬ 

zeti viszonyok egyikét sem mutatják tisztán, hanem egy határozatlan 

kiképződésit felzitanyágból állanak, melyen majd elmosódottan észlelhetni 

a sugaras, majd pedig az öves szerkezetet.— Végre 5. Granosphae- 

r i t e k midőn kristályos szövet mellett semminemű szabályos szerkezet nem 

észlelhető. Példát szolgáltatnak erre, mint Vogelsang maga is ki¬ 

emeli, a selmeczi zöldkőtrachytban kiválva levő gömbök, melyek tehát 

ebben az osztályozásban granosphaeritek volnának. 

Ezt az osztályozást némi változásokkal Kosén bús eh ') is elfo¬ 

gadja, csakhogy ő egyeseknél szorosabb praecisiót tart szükségesnek, 

és e tekintetben leginkább optikai tulajdonságokra támaszkodik. — 

L a s a u 1 x -) pedig azok összevonásából képez magának osztályozást. 

Osztályozásról lévén szó nem találom feleslegesnek felemlíteni, 

hogy D e 1 e s s e, 3) egyike a legelső búvároknak, a kik a gömbös kép¬ 

ződéseket beható tanulmány tárgyává tették, normális és abnor¬ 

mális gömböket különböztet meg; az előbbiek többnyire szabályos 

alakú, kristályos szövetű, részint sugaras, részint öves szerkezetű göm¬ 

bök, melyek belsejében üregek nem találtatnak; mig az utóbbiak 

szabálytalan alakúak, kevéssé vagy egyátalábau nem kristályos szöve¬ 

titek, ritkán szabályos szerkezetűek és legtöbbnyire üreget zárnak körül. 

ges üvegben előfordulni szokott kerek konkrécziókra. tehát sphaerolithokra al¬ 

kalmazta. 

') Mikroskopiscke Physiographie dér massigen (festenie. 1877. p. 81. 

2) Elemente dér Petrographie. Bonn, 1876 p. 111. 

;i) Recherches sur les roches globuleuse4. Mém. de la Soc. géol. de Francé. 

2-e 8érie Törne V. 1852 — N. Jahrb. f. Min. u. Geol. 1852. p. 691. 
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II. 

Mátrai gömbös és sjphaerolithos trachytoh. 

Hazánkban, elvonatkozva a vulkáni üvegek sphaerolitbjaitól, melyek 

Tokajnál, Selmecznél és más vidékeken is elég gyakoriak, a gömbös 

kiválások, amennyiben eddig ismeretes, csupán tracbytban fordulnak elő, 

még pedig a leirt selmeczin kiviil csakis a Mátra hegység néhány 

pontján, nevezetesen Gyöngyös vidékén Sólymos falu mellett, valamint 

Gyöngyöstől É.-K.-re a Bene pusztától nem messze a Párádra vezető 

út mellett, továbbá a Mátra nyugati részében Lőrinczi falu határában 

lévő alacsony kis hegyen. Ezek kö/.ül csak az elsőben (Sólymos) van¬ 

nak nagyobb gömbök kiválva, ez tehát gömbös, mig a többi előfor¬ 

dulás a mi értelmünkben véve sphaerolithos trachyt. 

Mindezek, mint már a bevezetésben is emlitém, az idevágó iroda¬ 

lomban még nem ismeretesek s csak röviden tesz róluk említést Dr. 

Szabó József egyet, tanár ,,Heves és Külső-Szolnok földtani leírása“ 

czimü munkájában *), és részben ,,Die Amphybol-Trachyte dér Mátra in 

Central-Ungarn“ czimü értekezésében. 2) — Első vizsgálataimat Szabó 

tanár úr által régebben gyűjtött anyagon végeztem, a múlt nyár folya¬ 

mában azonban a Mátrában kutatva, ezeket a helyeket magam is meg¬ 

látogattam és előfordulási körülményeiket a természetben is tanulmányoz¬ 

hattam. 

Nem mulaszthatom el már ez alkalommal dr. Gyöngyösi S. és 

Mersits Nándor uraknak Gyöngyösön, valamint Schrott Henrik urnák 

Lörinczin meleg köszönetemet kifejezni azon szives támogatásukért, mely¬ 

ben ott tartózkodásom alkalmával részesítettek. 

A) Gömbös t r a c h y t. 

Emlitettük az imént, hogy a Mátrában csak egy helyen található 

gömbös trachyt, t. i. Gyöngyöstől E.-ra, Sólymos helység mellett, a 

hasonnevű hegy keleti tövében, a hol csekély kiterjedésben ugyan, de 

érdekes körülmények közt lép fel. 

Szükségesnek tartom a Sólymos hegy geológiai viszonyait annyi¬ 

ban, amennyiben azok a gömbös kiválásokat tartalmazó trachytra vonat¬ 

kozással bírnak, röviden fölemlíteni. 

b Magyar Orvosok és Terin zetvizsgálók Munkálatai. 1869. 

2) Jahrbuch d. k k. geol. Reichsansíalt 1869. 3. Heft. 

4* 



A Sólymos hegy zömét rhyolith (biotit-traehyt), ellenben É., É.-K. 

s É.-Ny. részét ép augit-trachyt képezi; nyugati s keleti lejtőjén hatal¬ 

mas rhyolith falak láthatók ugyan, de közöttük szintén ép augit-tra¬ 

chyt lép fel, mint egy későbbi eruptio terménye, melynek hatása a 

rhyolithra abban is nyilvánúl, hogy ez annak környékén egészen perliles 

habitust vett fel. A hegy nyugati töve majdnem kizárólag igen ép au¬ 

git-trachyt, mig keleti tövénél az ott húzódó árkot (vízmosás) nagyobb¬ 

részt trachyttuff tölti ki s ebből üti ki magát az augit-trachyt, mely 

itt már kevésbbé ép, kissé vöröses; helyenként azonban evvel szorosan 

érintkezve igen ép, sötét fekete trachyt is látszik fellépni és eleinte az 

ember hajlandó volna azt hinni, hogy az ennek kissé mállott félesége. 

Azonban az árokban délfelé tovább haladva, egy igen érdekes helyre 

akadunk, mely hivatva van az ott előforduló trachyt viszonyaira némi 

fényt vetni. Két egymáshoz igen közel, alig néhány méternyi távolság¬ 

ban lévő ponton tisztán s igen szépen kivehető, hogy az épebb trachyt 

d y k e () alakban üti fel magát a másiknak tőszomszédságában s 

hogy ezen keresztül tör, úgy hogy mind az érintkezés, mind pedig a 

kettőnek egyéb viszonyai tisztán kivehetők. A dyke vastagsága az 

árokban vagy 5 méter s igen szép és érdekes illustrátió arra nézve, 

hogy fiatalabb augit-trachyt feltört régibb augit-trachyton, s ezt némileg 

elváltoztatta. Megjegyzem még, hogy a fiatalabb trachyt az árkon 

kívül is látható és még jó darabig délkeletnek is követhető. Továbbá, 

hogy a régibb trachyt gyakran összevissza van szakadozva, valamint 

még azt, hogy helyenként e két, korra nézve eltérő trachyt, mikros- 

koposau egymástól, főleg friss törési lapon, nehezen különböztethető 

meg, de ekkor mégis a mállási kérgen vehető a kettő között különb¬ 

ség észre, amennyiben a tiatalabbuál a szürkés bőrnemii kérgen jó sok 

hosszúkás augit és földpát kristály meglehetős ép állapotban áll ki, 

minthogy a mállásnak jobban ellent képes állani, mint a kőzet alapanyaga. 

A régebbinél ellenben efféle kristályok a mállott felületen már nem 

mutatkoznak s felületük sokkal inkább mállott mint amazoké. Górcső 

alatt a kettő között egyes példányokon csak az épségben mutatkozik 

eltérés, lényeges elegyrészei mind megegyezők; földpátjuk is egy s 

ugyanannak bizonyult. 

Ami most a gömb kiválást illeti, az a tiatalabban fordul elő, 

éj) ott, a hol az dyke alakjában tör tel és az egész tömeg, melyben a 

gömbök találhatók, csak 4—5 méter vastag s körülbelül ép oly magas; 

') Ez a kifejezés, melylyel eredetileg az angol kőszénbányákban a trapp-kőzet 

által függélyesen keresztül tört kőszenet jelölték, jelenleg minden függélyesen ke¬ 

resztül tört vulkáni kőzettclérre alkahnaztatik, különösen pedig olyanra, mely a ke¬ 

resztül tört kőzetből kiáll. Ilyen a solymosi vízmosásban előforduló is. 
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mint egy nagy tömzs áll ez ki az árokból, s megtekintve, azonnal fel¬ 

tűnnek benne a gömbök. Egyebütt, nevezetesen a másik feltörésen 

hiába kerestem ezeket, még nyomai sem látszanak. 

Lássuk ezek után a petrograíiai vizsgálat főbb eredményeit, ép 

úgy a gömböket tartalmazó újabbat, valamint megelőzőleg az ezzel köz¬ 

vetetten érintkezésben levő régibb trachytot illetőleg. 

Az utóbbiból vizsgált példány csak két lábra van az érintkezéstől 

s a régibb trachytnak meglehetős mállott féleségéből való. Fclsites alap¬ 

anyagában már makroskoposan kivehető sok különböző épségü fehéres 

s zöldes földpát, lángkisérleti meghatározás szerint mind a kettő by¬ 

te vv n i t-a n o r t h i t, rövid fényes s fénytelen fekete tűk, augitok és 

sok magnetit. Górcső alatt mindezek különböző épségben találhatók fél. 

Az alapanyag igen homályos, és nagyobbára piszkos-barna anyag lepi 

el; a földpát sokszor még ép s már egyszerű fényben ikerrovátkos, 

másszor megint zavaros, meg van támadva. Igen érdekes viszonyt mu¬ 

tatnak fel a szines elegyrészek; az augiton kivitt, melyen néhány esetben 

még szövet is mutatkozik, igen alárendelten amphibol is van jelen, 

mely azonban úgy látszik nem eredeti elegyrész, hanem az augit átvál¬ 

tozó si terményéül tekintendő, amennyiben elégszer igen szépen ki¬ 

vehető az átmenet az egyikből a másikba, midőn t. i. az augit-kristály 

közepében vagy szélein képződő-félben lévő amphibol látható, vagy pe¬ 

dig a már majdnem teljesen kiképződött amphibol-kristályban augit- 

maradváuyok határozottan fellelhetők. Az augit kisebb szemekben is 

található a csiszolatban, gyakran egész halmazokban együtt. 

Felemlítendő ezeken kivitt néhány nagyobb s kisebb quarcz-szem, 

valamint számos magnetit-kristály. 

Ez a kőzet ennélfogva augi t-bytownit-anorthit t r a- 

c h y t, kevés quarcztartalommal, mi melletti megjegyzem, hogy e ré¬ 

gebbi augit-trachytnak épebb féleségénél utóbbit nem találtam, valamint 

amphibolt sem, hanem igenis sokkal épebb augitot. 

Áttérve a fiatalabb augit-trachytra, illetőleg annak azon pontjára, 

mely a gömbös kiválást mutatja, ismételve fel kell említenem, hogy ez 

a kőzet igen ép, de nagyon merev s törékeny, úgy hogy e tekintetben 

gyakran megközelíti akár az obszidiánt is. Sötétfekete alapanyaga igen 

sűrű, tömött, helyenként azonban mikrokristályos, földpát ja s augit ja 

kiválóan ép, az előbbi gyakran üveges, majd ikerrovátkos s typusos 

anorthitnak bizonyult; utóbbi leginkább hosszúkás, igen fénylő osz¬ 

lopokban jelentkezik, úgy hogy makroskoposan igen emlékeztet ampki- 

bolra, mely körülmény eléggé igazolja azt, hogy ezek a górcsőnek kő¬ 

zettani vizsgálatokra való alkalmazása előtt, amphihóinak tartatván, 

akkoriban magát a kőzetet is amphibol-trachyt név alatt írták le s ez 
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a név terjedt el az irodalomban. Az augitot szintén lángkisérletnek ve¬ 

tettem alá s a többször ismételt kísérlet eredménye a következő: I. 

Kísérlet: Na = 1, K = 0, olv. fok = 0, minősége fekete, nem válto¬ 

zott. II. Kísérlet: Na—1, K = 0, olv. fok = 1, alig változott. 

111. Kísérlet: Na = 2, K —0. 

A régebben gyűjtött példányok egyikében az említett elegyrészeken 

kívül már makroskoposan is néhány sárgás-zöldes olivinra emlékez¬ 

tető szemecske található, és az ezen példányból készült csiszolatba is 

jutott abból két szem, s itt biztosan oliviuekül voltak felismerhetők. A 

kőzet tömöttsége 2'65. 

Górcső alatt a kőzet alapanyaga mikrofelzites, helyenként üve¬ 

ges. A földpát nagyobbára igen ép, üveges, az egyszerű fényben 

is már látható ikerrovátkái mellett, szabálytalan repedések is gya¬ 

koriak; leginkább kristály metszetek, melyeknek extinctiói többnyire 

meghaladják a 30°-ot, mi szintén anorthitra utal; az öves szerkezet 

ezeknél igen ritka és itt-ott találni olyat is, mely széléről befelé felhő- 

zetes, zavaros. Igen gazdagok üvegzárványokban, oly annyira, hogy 

ezek néha az egész kristályt ellepik, másszor megint egész szabályos 

sorokban helyezkednek el a szélek mentében, vagy pedig a kristályok 

közepén csoportosan. Egyéb zárványai közüt augit-kristályok és szemek 

említendők. 

Az augit igen nagy mennyiségben s szintén igen épen vau meg, 

többnyire sárgásbarna, ritkábban zöldessárga ; a legkülönbözőbb metsze¬ 

tekben mutatkozik, gyakran rhombos mezőkkel vagy pedig jellemző ha¬ 

rántrepedéseivel. De nemcsak kristályokban, hanem kisebb gömbölyű 

vagy kerekdcd szemekben, egész nagy halmazokat képezve, fordul elő. 

Kristálymetszetei közül soknak végei gömbölyödöttck, vagy pedig sza¬ 

kadozottak, részint egyes, részint pedig iker-kristályok, még pedig ez 

utóbbiak leginkább polysinthetes ikrek s e tekintetben nagyon hasonlí¬ 

tanak polározott fényben valami plagiokláshoz, minthogy számos ikerle¬ 

meze igen szépen mutatkozik s evvel együtt az ikerrovátkái is, melyek 

azonban itt sokkal finomabbaknak látszanak, mint a földpátoknál. Ezek az 

ikervonalak ott, hol a metszeten tájékozódást szerezhetünk, legtöbbnyirc 

a bázis véglappal futnak párhuzamosan, de gyakran nem egyenes lefu¬ 

tásnak, hanem többé-kevésbbé kullámzatosak, vagy pedig görbültek. Né¬ 

mely kristályon már egyszerű fényben tűnnek fel ezek csoportosan egy¬ 

más mellett mint hajszálnyi vonalak s olykor 50—tíü ilyen finom vonal 

van szorosan egymás mellett, mikor is polározott fényben csak csopor¬ 

tonként látni rajtuk pótszineket, az egyes vonalak által jelezett lemezecs- 

kék oly finomak lévén, hogy a csoportok keretében belül a nikol for¬ 

gatásakor a szóváltozatokat a szem nem képes észrevenni. Leggyako- 
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ribb az az eset, midőn 3—4 ikerlemez képezi a kristályt. Megjegyzem, 

liogy az augitnak ilynemű többszörös ikrei egyéb kőzetekben sem valami 

ritkák és azt a további leírásban is lesz még alkalmam említeni. — 

Az augit-kristályok sem szegények üveg-, valamint légzárványokban, 

másnemtiek azonban hiányzanak. 

Egyik példány csiszolatában, mint már emlitém, két olivinszem 

mutatkozott, de ugyanabban apró quarczszemek is láthatók. 

Érdekes egy csiszolat, hol az alapanyagban két apró gömb látszik 

kiválva, melyek éles határral különülnek el az alapanyagtól s nem 

egyebek, mint a makroskopos nagy golyók mikroskopikus alakjai; lát¬ 

hatni bennük kissé sárgás, igen homályos alapanyagot, ebben nagyobb 

földpátokat s augitokat, valamint ezek mikrolithjait, a mely előbbiek a 

kőzet alapanyagába is belenyúlnak. 

A mondottakat összefoglalva ez a gömböket tartalmazó kőzet szintén 

augit-anorthit-trachyt. 

Térjünk át ezek után magukra a gömbökre. 

A helyszínén volt alkalmam meggyőződni, hogy a gömbök az 

imént leirt trachyt-tömzsnek nem minden részében foglaltatnak egyenlő 

mértékben, vagyis annak tömegében nincsenek egyaránt kiválva. A fe¬ 

lületen vannak legnagyobb számmal, befelé hatolva számuk csökken. A 

légbeliek hatásának kitett felületen szintoly barnás kéreg borítja ezeket 

is, mint magát a kőzetet s itt természetesen sokkal lazábban is ülnek, 

mint a tömzs belsejében, hol minden külső behatástól védve vannak. 

Innen van az, hogy a tömzs felületének némely részein már csak kevés 

gömb látszik, hanem igen is azoknak helyei, kerek gödröcskék alakjá¬ 

ban találhatók, a kihullott gömbök pedig az árokban lelhetők fel, né¬ 

melykor eredeti helyüktől nagyobb távolságokban is, hova az ott elfolyt) 

víz által vitettek. 

A kőzet s a gömb között itt is, hasonlóan a selmeczihez, mindig 

éles határ létezik, de számra nézve a gömbök határozottan kisebb meny- 

nyiségben vannak a kőzetben kiválva, mint a selmecziek, csakhogy ezek¬ 

nél átlag nagyobbak s jóllehet vannak itt a mogyoró nagyságútól az 

ököl nagyságig váltakozók, mégis legközönségesebbek az l3/2—2 cm. 
átmérőjiiek; az ököl nagyságúak felette ritkák. 

Alakjuk leginkább közel szabályos gömb, de vannak tojásdad ido¬ 

mnak is, valamint itt sem hiányzik példa kettő egybeolvadására, hármas 

egybeolvadást azonban nem észleltem. Felületük majd sima, majd dúdo- 

ros, ez utóbbit leginkább azokon tapasztaltam, melyek kihullván a kő¬ 

zetből az árokban ugyanott, vagy távolabb szabadon találtatnak. Épsé¬ 

gük némiképen különböző, aszerint amint az atmosphaeriliáknak ki vol- 
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tak téve, vagy pedig a kőzet által még burkoltainak; az utóbbi eset¬ 

ben épségük alig hagy kívánni valót hátra, az előbbi esetben pedig 

úgy látszik, szintén jobban ellentállnak a légbeliek hatásának, mint 

maga a kőzet. Keménységük az épségtől függ; de, a teljesen épek 

a kőzetnél mégis sokkal szivósabbak, habár bizonyos mértékben még 

mindig merevek s törékenyek. 

Különböző nagyságú és alakú teljesen ép gömbök tömöttségének kö¬ 

zépértéke : 2’67, tehát a kőzetétől alig eltérő. Makroskopos elegyrészei 

közül földpát és augit vehető jól ki, amaz majd fehéres, sárgás, némely¬ 

kor zöldes; utóbbi zöldesfekete, fényes rövid oszlopokban s apróbb sze¬ 

mekben van jelen az igen tömött, felzites alapanyagban. 

A földpát lángkisérletét illetőleg azt sok gömbből vettem vizsgá¬ 

lat, alá s legtöbb esetben typusos anorthitnak találtam és erre utal a 

Boricky-féle módszer által kimutatott tetemes mennyiségű calcium 

tartalom is. Az augit-kristályok és szemek lángkisérleti viselkedése 

ugyanannak mutatkozott a kőzetnél vizsgáltakkal, s mi a fő, ezeknek az 

olvadásuk is az olvasztó térben = 1, vagyis megegyezik a füldpátéval. 

Az alapanyagból vett részletek olvadása 1—2, Na tartalma — 2—3, 

K gipszszel 1—2,— A felületről való gömbökön gyakran egyes sárgás 

zöldes finom foltok láthatók, különösen pedig a gömb és a kőzet érint¬ 

kezése határán; ez az anyag, a mint arról különbözőkép meggyőződtem, 

nem egyéb, mint utólagosan ott képződött epidot. 

A legtöbb gömb finom csiszolatában legelőbb tűnnek fel a rajtuk 

észlelhető veresesbarna ővele, a melyekről csakhamar meggyőződ¬ 

hetni, hogy nem egyebek, mint vasoxyd öves kiválása, még pedig 

több, rendesen 2—3 övben a szélek felé. A csiszolaton ennélfogva 

3 vagy 4 öv vehető ki, még pedig egy külső vasoxyd által ve- 

resesbarnára festett, ezután következik nagyobbrészt egy keskeny fe¬ 

hér, azaz testetlen öv, utána ismét festett, a közepet ellenben testetlen 

anyag tölti ki. Ez legtöbbször igy van ugyan, de azért e rendezkedés 

általánosnak még sem nevezhető, mert olyan eset is fordul elő, midőn 

csak a széleken látni vasoxyd kiválást, ismét máshol szabálytalanul van 

a gömb átmetszetén eloszolva; sőt a számos csiszolat közt akad olyan 

is, a melyen a festés épen nem mutatkozik. Egy tekintet a praepara- 

tumokra, mind ezeket az eseteket jól szemlélhetővé teszi. 

Górcső alatt mikrokristályos, ritkábban mikrofelzites alapanyag¬ 

ban igen ép nagyobb földpát s augit kristálymetszetek és szemek lát¬ 

hatók. A földpát kizárólag plagioklas és ikerrovátkáin kívül gyakran 

repedési vonalak is mutatkoznak rajta; extinctiója legtöbb esetben a 30°-ot 

meghaladta. Az augit a legkülönbözőbb metszetekben ismerhető fel, 

de ritkán találni rajta rhombos mezőket, leginkább harántrepedéseket; 
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színe zöldesbarna, némelykor sárgás, gyakran pedig belsejének egyes 

részletei teljesen színtelenek ; némely gömb csiszolatában feltűnő leveles 

szövetet mutat. Leggyakoriabbak az egyes kristályok; a kettős ikrek 

ugyan nem ritkák, de többszörös ikret csakis egy esetben észleltem. 

Egyik csiszolatban egy igen szép ikret képez két egyén, mely x> 1- cg 

lapjával látszik összenőve lenni, mindkét egyénen rhombos mezők igen 

szépen mutatkoznak, maga a metszet a főtengelyre függélyes. Egy 

másik csiszolatban igen érdekes két hosszú augit-kristály összeolvadása 

egy földpát-kristálylyal két oldalt, mi által oly kép tárul eléírni ily 

mintha az augitok a földpátra rá volnának nőve ; az augit-kristályok 

között még fekszik egy-egy, melyek a földpáthoz ugyan igen közel es¬ 

nek, de a keltő közötti határ jól kivehető, nem mint a más két augit 

és a földpát közt, melyek egyidőben történhetett kikristályosodások al¬ 

kalmával egybeolvadtak. Igen szép képet nyújtanak több csiszolatlan 

földpát és augitszemek keverékéből keletkezett mozaikszerii halmazok, 

melyekben ezek az ásványok minden szabály nélkül, többnyire egyenlő 

nagyságú szemekben, helyezkednek egymás mellé s kivált polározott 

fényben nagyon is feltűnők. 

Mind a földpátra, mind az augitra nézve felemlitésre méltónak ta¬ 

lálom, hogy mind a kettőben szinte hemzsegnek az üveg és a légzárvá¬ 

nyok, melyek már 80 - 90-szeres nagyításnál is jól kivehetők; gyakori 

ezek között a kettős üveg, valamint a kettős légzárvány, de folyadék¬ 

zárványt hosszú keresés daczára egyikben sem találtam. 

Az egyes elegyrészek bárminemű szabályos elhelyeződésnek még 

nyomát sem mutatják. 

A fentebb említett vasoxyd kiválás által előidézett övék mikroszkóp 

alatt csak annyiban különböznek egymástól, hogy a vereses barnás övék¬ 

ben az egyes elegyrészeket, valamint az alapanyagot barnás foltok 

szennyezik, inig a színtelenekben ez alig található fel. A vasoxyd kiválás 

leginkább az augitból eredhetett, mi egyrészt abból a körülményből is 

következtethető, hogy különböző majd intensivebb, majd halaványabb 

szinváltozatok közt ingadozik, mely utóbbi leginkább a festett övékben 

lelhető fel; másrészt pedig a színtelen övékben akárhányszor az ép 

augit repedésein, ritkábban szélei mentében is, vaskiválást észlelhetni, 

továbbá pedig mint emlitém, némelykor egyes részletei teljesen színtele¬ 

nek, jeléül annak, hogy a festőanyag belőle eltávolodott. — Hogy az 

augitnak bő vastartalmúról tényleg is meggyőződjem, több ép, feketés 

zöldes szemecskéjét sósavval kezeltem és ekkor kitűnt, hogy a főzés 

alkalmával, anélkül hogy az augit tulajdonképen megtámadtatott volna, 

sok vas vonatott ki. 
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Magnetit szemekben a kőzet igen gazdag, két csiszolatban pedig, 

geodákat kitöltve, quarczot is találtam. 

A mondottakat egybevéve azt látjuk, hogy a gíhnbök úgyszólván 

azonosak a rejtő kőzettel, mindkettő a u g i tan o r th i t-t ra c b y t. 

Meg kell még e helyt említenem, hogy a fiatalabb augit-trachytot 

olyan pontról is vizsgáltam, ahol gömbök nincsenek kiválva, és ez min¬ 

den tekintetben megegyezik a gömböket tartalmazóval, csakhogy sokkal 

szivósabb. 

Áttérve e gömböknek a keletkezésére és képződésére, az említett 

viszonyoknál fogva első sorban azon gondolat támad a vizsgálóban, 

vájjon ezek a gömbök nem a fiatalabb trachyt által (feltörése alkalmá¬ 

val) a régibből magával ragadott zárványokul tekintendők-e'? s amely 

zárványok ebben az esetben ennek a külső mechanikai oknak köszönnék 

alakjukat. Elvonatkozva azon körülménytől, hogy már a helyszínén 

meggyőződtem arról, miszerint a gömbök csak a kiálló tömzs, illetőleg 

a dykc csekély vastagságában találhatók nagyobb számmal, befelé pedig 

mindinkább kevesbednek, ez a feltevés máskülönben is igen valószínűt¬ 

lennek, sőt lehetetlennek tűnik fel. Ha meggondoljuk, hogy a feltörő 

fiatalabb trachyt helyenként a régiebbet, valamint a közelében lévő 

rbyolithot mennyire változtatta el, akkor alig tarthatjuk lehetségesnek, 

hogy a magával ragadott részleteit a régibb traehytnak oly sértetlenül 

tartotta volna meg. A tapasztalat továbbá azt mutatja, hogy az ilykép 

tovaragadott és bezárt kőzet-részletek a legtöbb esetben, ha nem mindig 

szögletesek is, csak csekély mértékben szoktak kopottak lenni. Ilyen 

részletek (t. i. szögletesek és kevéssé kopottak) ezen esetben is a fiata¬ 

labb frachytban egyes helyeken találhatók és ekkor meggyőződhetni 

egyrészt a kettő közötti különbségről a színt és épséget illetőleg, más¬ 

részt pedig ezen zárványok ritkaságáról. Minő gömbölyítő erőnek — ba 

szabad magam igy kifejeznem — kellett közreműködnie, mely itt-ott 4—5 

□ cmuyi téren, 5 li szabályos gömböt eredményez ; ez jól el sem kép¬ 

zelhető. — Ezen feltevés szerint alig volna továbbá kimagyarázható az 

éles határ, mely a gömbök és a kőzet közt létezik, úgy hogy a lég- 

beliek behatása folytán a kettő közötti összefüggés annyira meglazul, 

hogy a gömbök kihullanak, -- valamint a kettős összenövések és sok 

egyéb a golyók leírásánál felemlített körülmény. 

Minden arra mutat, hogy ezek a gömbök is kiválások és ugyan¬ 

azon okoknak köszönik létüket, mint egyéb eredeti gömbös képződmé¬ 

nyek, a melyeknek keletkezéséről és képződéséről fentebb szó volt, és 

hogy ezek a selmeczi gömbökkel majdnem minden tekintetben meg¬ 

egyeznek, azt külön kiemelnem tán felesleges. 

Szerkezeti viszonyaikat illetőleg nem szabályos szerkezetit gömbök, 
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melynek okát itt is az egyes elegyrészek olvadási fokának azonosságá¬ 

ban kell keresnünk, mit eléggé igazolnak a leírásban felhozott vizsgálat' 

eredmények. 

Ezekre a gömbökre vonatkozólag még csak azt kell megjegyeznem, 

hogy a kőzet kiváló merevsége azt engedi következtetni, hogy annak 

megszilárdulásánál gyors kihűlésnek kellett bekövetkeznie, mit különben 

a tömzsön mutatkozó repedések is bizonyítani látszanak. 

B) Sphaerolithos trackytok. 

Mint fentebb a gömbös kiválásokról átalánosságbau szóló fejezetben 

kiemeltem, sphaerolitbok alatt oly gömböcskéket értek, a melyek, elvo- 

vonatkozva a kristályos vagy nem kristályos szövettől, valamint a sza¬ 

bályos vagy nem szabályos szerkezettől, nem nagyobbak, mint a borsó 

szemek, vagyis szabatosabban 5 mm.-nyi és ennél kisebb átmérőjiick. 

Külsejükre nézve legjobban hasonlíthatók össze némely mészkő oolith- 

jaival, s ami ez utóbbi a mészköveknél, az a spkaerolith a vulkáni kő¬ 

zeteknél, magától értetődvén, hogy genetikai és szöveti viszonyaik me¬ 

rőben eltérők. 

Kristályos kiképződésii sphaerolithok, mint ismételve emlitém, ná¬ 

lunk csak a Mátrában, még pedig tracbytban fordulnak elő; a külföl¬ 

diek ellenben leginkább quarcz-porpkyrban ismeretesek; és minthogy 

némely porphyrban a vulkáni üvegek sphaerolithjaiboz hasonlók is ta¬ 

láltatnak, megjegyzem, hogy több szerző, ennek megfelelőleg a kristá¬ 

lyos szöveti! sphaerolithokat tartalmazó porpkyrt sphaerolithos 

porphyrnak (sphaerolitischer Porpkyr), mig ellenben emezeket, t. 

i. a nem kristályos szövetű sphaerolithokat tartalmazó porphyrokat v a- 

1 ó di sphaerolithokat tartalmazó porphyrnak (Porphyr 

mit áchten Sphárolithen) mondja; ez utóbbiak a mi szempontunkból 

szorosabb értelemben vett sphaerolithos kőzetek volnának. 

Ezek előrebocsátása után áttérek az egyes pontokról való sphaero¬ 

lithos trachytok leírására. 

1. A Gyöngyöstől Párádra vezető út mellett, nem 

messze a Bene pusztától (Gyöngyöstől É. K -re) és a Benevár bérezének 

nevezett emelkedéstől, találni néhány kisebb, szálban levő sziklát, mely 

az ott meglehetős nagy számban lévő hasonlóktól abban különbözik, 

hogy közelebbről megtekintve, látni, hogy bennök felette nagy mennyi¬ 

ségben apró gömböcskék vannak kiválva, helyenként olyannyira, hogy 

csakis apró gömböcskék halmazából látszik a szikla összetéve lenni, mi¬ 

kor is méltán megilleti a sphaerolith-szikla (Spkaerolithfels) elnevezés. 
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Ez az egész előfordulás itt csak erre a kis helyre szorítkozik, azonban 

Szabó tanár nr szerint1) innen valamivel távolabb még a Kallók 

völgyben is fellépnek szintén csekély kiterjedésben elféle sziklák, csak¬ 

hogy távolról sem oly számos s oly szépen kiképződött gömböcskékkel 

Ezt a helyet hosszú utánjárás daczára sem voltam szerencsés feltalálni. 

Úgy a kőzet, mint a gömböeskék színe friss, felülete vörkenyes 

barna s épségük kevés kívánni valót hagy hátra. A kőzet igen apró 

szemcsés, mig a sphaerolithok inkább íelziteseknek mondhatók. Utóbbiak 

felette nagy számmal vannak vagy egyenként, vagy egyes esetekben 

kármasával-négyesével összeforrva a kőzetben kiválva; alakjuk több¬ 

nyire szabályos gömb és leginkább apró _ borsó nagyságnak, de van 

számos még kisebb is. A kőzet és a sphaerolithok közötti határ rendesen 

éles ugyan, de összefüggésük mégis oly erős, hogy lehetséges volt a 

kőzetből a gömböcskékkel együttesen csiszolatokat készíteni. A kettő kö¬ 

zötti szoros kapocsra utal az a körülmény is, hogy mállás következté¬ 

ben a gömböeskék magukban nem nagy mennyiségben hullanak ki a 

kőzetből s a sziklák mellett leginkább csak a kőzettel együtt találhatók. 

Eloszlásuk a kőzetben meglehetősen egyenletesnek mondható, egyes he¬ 

lyeket kivéve, hol oly nagy számban lépnek fel, hogy a kőzet alap¬ 

anyagából alig vannak részletek kiképződve. 

Az elegyrészek közül a kőzetben meg lehet különböztetni kisebb- 

nagyobb igen ép f ö 1 d p á t-kristályokat s szemeket, valamint fekete, 

szépen fénylő aug ltokat, de ugyanezeket engedik felismerni a sphae¬ 

rolithok is, úgy hogy már makroskoposan is meg lehet győződni a kettő 

nek egyenlő ásvány associátiójáröl. 

Földpátjuk lángkisérleti meghatározásának eredménye an őrt hit, 

az augit olvadási foka tökéletesen megegyezik ezével, mit továbbá na¬ 

gyon is megközelít az alapanyag olvadása is (1—2). 

Mindkettőnek tömöttségeiil 2C> 7 számokat kaptam, de teljesen 

ugyanezt eredményezte a kőzet és gömböeskék együttes tömöttség meg¬ 
határozása is. 

Górcső alatt a kőzet alapanyaga túlnyomóan mikrokristályos, itt 

ott üveges is; apró mikrolithjai föl Ipátok- s augitoknak ismerhetők fel, 

és érdekes némely csiszolatban ezeknek csoportosulása és mintegy sza¬ 

bályosan vonalos elrendezésük, különösen nagyobb kristály k közelében 

vagy körül. Elegyrészei igen épek, s mint tudjuk, igen bázisos földpát 

s augit képezik ; előbbi vagy viztiszta, vagy pedig interpositiók által 

elhomályosított nagy kristálymetszetben, vagy kisebb szemekben van 

') „Heves és Külső-Szoluok földtani leírása11. .Magyar orvosok és térin, vizsg. 

Munkálatai. 1869. 
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jelen, utóbbi igen szép sárgás-barna, különféle alakokban, legtöbb eset¬ 

ben typusos szövetet mutatva, ikrek ritkák, de nem hiányoznak elvétve 

többszörösek sem. Törött aug'it-kristályok nem kis számban, majd min¬ 

den csiszolatban mutatkoznak. Itt is fel kell említenem azt az esetet, 

hogy földpát s augit-kristályok és szemek helyenként egész halmazokká 

csoportosulnak és mintegy mozaik-szerii képet tárnak szemünk elé, kü¬ 

lönösen polározott fényben. Üveg- és légzárványokban felette gaz¬ 

dagok 

Ha a készített linóm esiszolatokat egyszeri! Coddingtou-lencsével 

vizsgáljuk, észrevehetni rajtok a kőzet és a sphaerolithok közötti határt, 

melyet rendesen egy kerek sárga vonal jelez, továbbá, hogy a göm- 

böcskék valamivel sötétebb színűek és tömötíebbek; de egyszersmind 

már igy is kimagyarázhatjuk annak okát, miért maradnak a göinböcs- 

kék a kőzettel oly szoros összeköttetésben, hogy mind a kettőből együt¬ 

tesen volt lehetséges esiszolatokat készíteni. Több esetben látni ugyanis, 

miszerint sphaerolithokból egyes augit vagy földpát-kristályok nyúlnak a 

kőzetbe, miáltal természetesen a kettő közötti kapocs szorosabbá válik. 

Hogy ezek a kristályok — legtöbbször az augitok — a sphaerolithokból 

nyúlnak a kőzetbe, és nem megfordítva, abból következtethető, hogy 

legnagyobb részük a sphaerolithokban található és legfeljebb csak 

harmadrészük lelhető fel a kőzetben. 

Górcső alatt a sphaerolithok a kőzetével közel megegyező viszo¬ 

nyokat engednek felismerni; ahatárt képező sárgásbarna vonal vasoxyd- 

kiválásnak, vagyis festőanyagnak bizonyult. Alapanyaguk abban tér el 

a kőzetétől, hogy kissé zavaros, minélfogva az azt alkotó ásványelegy- 

részek, illetőleg mikrolithok nem mutatkoznak, oly szépen, mint amabban 

s átalában oly nemű benyomást idéz elő, mintha nem individualizáló¬ 

dott volna ki oly mértékben, mint a kőzet alapanyaga. Földpátjairöl 

s augitjairól minden tekintetben ugyanazt kellene ismételnem, mit már 

a kőzet vizsgálatából ismerünk, legfeljebb csak azt emelhetem ki, hogy 

ezek itt kevésbbé gazdagok interpositiókban. Szabályos, elhelyeződésnek 

még nyoma sincs, nem hagyhatom azonban említés nélkül azt a körül¬ 

ményt, miszerint a vizsgált sphaerolithok finom metszeteinek legtöbbjé¬ 

ben a földpát s augit nagyobb kristályai a középtájon foglalnak he¬ 

lyet, mig a szélek felé az apróbbak találhatók. Ami a kőzetbe nyúló 

kristályokat illeti, azok górcső alatt még jobban feltűnnek, s itt megle¬ 

het arról győződni, hogy a kristályoknak a sphaerolithban lévő és a 

kőzetbe nyúló részei mindenkor egy és ugyanazon egyénhez tartoznak. 

De rém csak nagyobb, hanem kisebb kristályokat is lehet némelykor 

a kettő kapcsául találni; meg kell azonban jegyeznem, hogy van akár¬ 

hány oly sphaerolith is, melynél a kőzetbe nyúló kristályokat nem látni, 



és ezek lesznek természetesen azok, melyek a légbeliek behatásakor 

a kőzetből könnyebben hullnak ki. 

2. P a r á d (C s e v i c z e) mellett, az üveghutától nem messze 

(attól délkeletre), az ott Verespartnak nevezett térségen, bennt az erdő¬ 

ben akadtam, törmelékek által rávezetve, egy csekély méretű, alig né¬ 

hány lábnyi vastag, a Gyöngyös-Parádra vezető ut mellettihez csaknem 

teljesen hasonló sziklára, melynek anyaga azonban nem látszik oly épnek, 

továbbá pedig a sphaerolithok ennek kőzetében nincsenek oly nagy meny- 

uyiségben kiválva, mint a leírtban, s mig ez utóbbinál gyakran a kőzet 

anyaga háttérbe szorult, addig itt az állandóan nagyobb mérvben van 

kiképződve, mint a benne kivált sphaerolithok. E kettő viszonyai telje¬ 

sen megegyeznek az előbbiével és az ott felemlítettek ezekre is alkal¬ 

mazhatók. Elegyrészei s ezek sajátságai azokéval szintén egy s ugyan¬ 

azok és csak a gömbücskék górcsői vizsgálatának eredményeiből követ¬ 

kezőket tartom szükségesnek felemlíteni. 

ügy a töldpát, mint az augit gyakran nem éles körvonalú kristá¬ 

lyokban vau jelen, mindkettő sokszor majd egészen gömbölyödött, majd 

csak végeiken ; érdekesek némely augitban a nagy mennyiségben előfor 

dúló igen apró és tinóm színtelen tücskék, valamint több nagyobb föld 

pát kristályban, a számos augit zárvány, melyek helyenként teljesen 

ellepik azokat. — Földpát s augit halmazok, illetőleg csoportos kivá¬ 

lásuk itt sem ritka jelenség és nevezetes egyik csiszolatba 1 egy ilynemű 

túlnyomóan augit, s csak kis mennyiségben földpát szemekből álló cso¬ 

port, hol egy aránylag kis térségen oly számos szem képződött ki, hogy 

e/.ck egymásra nyomást gyakorolván, egészen lapultakká, majd szabályos, 

majd szabálytalan löbbszöges-, leginkább hatszög-alakúvá lettek, a szé¬ 

leken azonban gömbölyödöttek is láthatók. Az augit szép többszörös ik¬ 

rekben nem ritka s úgy rajta, mint a földpátokon repedések felette 

gyakoriak. — Az alapanyagban zárvány gyanánt számos hosszú apá¬ 

tit tű említendő mé,- tel. — A sphaeroHtokból a kőzetbe nyúló kristá¬ 

lyok nem hiányoznak ugyan itt sem, de ritkábbak, mint az előbbinél 
ügy ez, mintáz előbbi kőzet tehát sphaerolithos a ug i t-au orthit- 

t r a c h y t. 

Ami ezek után ezen sphaerolithok keletkezését és képződését illeti, 

azt hiszem, a már fentebb mondottak után nem szükséges bővebb fej¬ 

tegetésekbe bocsátkoznom, minthogy az, a mi a gömbökről átalában 

mondva volt, ezekre is érvényes, s a mint a leírásból láttuk, az ott lei- 

hozottak ezeknél is eléggé vannak igazolva, s tudjuk, miszerint a göm¬ 

bök és sphaerolithok között csakis nagyságra nézve van különbség. En¬ 

nek okát pedig könnyen felfoghatjuk, ha meggondoljuk, hogy minél 
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több ponton következik be bármily oknál fogva is belső összehúzódás, 

annál számosabbak, de egyszersmind kisebbek is lesznek a kiválási ala¬ 

kok, vagyis a jelen esetben a gömbök. 
Abból a fent említett körülményből pedig, hogy több sphaerolitk- 

nak augit és földpát kristályai a kőzet anyagába nyúlnak, azt hiszem, 

nem alaptalan az a feltevés, hogy ez esetekben a gömbök már ki vol¬ 

tak válva, az említett kristályok pedig már egészen megmeredve, mi¬ 

dőn a kőzet többi anyaga kikristályosodott, a mi egyszersmind igen szép 

bizonyítéka a gömbök kiválási viszonyainak. 

3. Lő ri n ez i, Mulat ó hegy. — A Mátra nyugati részének egyik 

úgyszólván legdélibb nyúlványát a Lőrinczi falu mellett, a Zagyva bal 

partján, de már Nógrádmegyébe eső kicsiny és alacsony, de geológiai 

szempontból felette érdekes hegyet, az ottani lakók Mulatóhegynek ne¬ 

vezik. Enuek É.-Ny-i oldalán meglehetős bonyolódott viszonyok közt 

különféle kiképződési állapotú spkaerolithos-trachytot találunk. 

A Mulatóhegyen főkép két trackyt-typus lép fel: egy igen ép, apró 

szeuiii, bazaltos, fekete au git-a no r th it-t r a c h y t *) és egy vereses, 

gyakran rhyolithos kiilsejü augit andesin-oligoklas -1rachyt, me¬ 

lyeknek viszonyai helyenként oly bonyolódottak, hogy csak szorgos 

utánajárás és csak hosszabb megfigyelés által lehet köztük eligazodni. 

Legszebben mutatkozik azonban e kettő közötti viszony a hegy É-Ny.-i 

lejtőjén, a hol vannak pontok, a melyeken e kettő érintkezése tisztán 

kivehető, valamint helyenként támpont arra nézve is, hogy a sötét au 

gif-auorthit-trachyt a vereses augit-andesin-oligoklas-trachyton tört ke¬ 

resztül és ugyanott igen jól észlelhetni azon változásokat, melyeket e 

liatalabb trachyt a régebbin előidézett; utóbbi (a vereses) helyenként 

rhyolithossá vált, majd pedig lithoiditos szövetű s egyes pontokon nagy¬ 

ban szépen mutat hullámzatos fluidál szerkezetet is. Azonban a fiata¬ 

labb trachyt behatása a régebbire mindezekkel még nem ért véget. 

A két trachyt közti kis területen, vagyis jobban mondva a kettő 

határán, de észrevehetőleg közelebb a vereseshez, találjuk leginkább fel¬ 

lépni a spkaerolithos kiválási! traehytot és az előbbiek kipuhatolása után 

arra kelletett gondolnom, vájjon nem áll-e a spkaerolithos kiválás lénye¬ 

gesen egyik vagy másik trachyttal szoros viszonyban, s nem szintén a 

későbbi erruptió behatásának eredménye-e'? Hosszas utánajárás után 

ezt a feltevést csakugyan igazolva találtam, de erre nézve jelenleg, mint¬ 

hogy még lesz alkalmam a lőrinczi Mulatóhegy teljes geológiai szerke- 

‘) Ez azon régénte bazaltnak nevezett trachyt, melyet innen a fővárosba is 
hordanak és széttörve a nem kövezett utak jó karban tartására fordítanak. 



zetének leírásánál, ezeket a viszonyokat bővebben ismertetni, csakis a 

következőkre szorítkozom. 

A Vereskővágónak nevezett egyik igen érdekes feltárásban azt lát¬ 

juk, hogy a vereses trachytot legfelül itt ott fekete szurokköves kinézésű 

tracbvt fedi, mely vele olykor összefüggésben is vau, és melyben né¬ 

melykor spbaerolithókat is találunk kiválva: máskor megint a vereses 

trackyttal érintkezve, vagy annak közvetetten szomszédságában találjuk 

a már teljesen sphaerolithos ki képződésig szintén szurokköves alapanyagú 

trachytot, melyeknek a települése is sok esetben észrevehetőig meg¬ 

egyezik a vereses trachytéval; a fiatalabb trackyttal érintkezve, spliae- 

rolitkost egy esetben sem találtam. Ezeken kiviil a vereses és a sphae¬ 

rolithos traehyt petrogratiailag, úgy az ásvány associátióra, mint átalá- 

ban az elegyrészek kifejlődésére és a mi igen nevezetes és kétségkívül 

nagyon is mérvadó, földpátjuk minőségére nézve is megegyeznek, 

úgy, hogy mindezen körülmények arra a következtetésre jogosítanak, 

miszerint a vereses és a sphaerolithos traehyt anyagra uézve egy és ugyanaz, 

t. i. augit-andesin-oligoklas traehyt, csakhogy az utóbbi nfég inkább 

módosult állapotban ; hogy pedig ezt a fiatalabb a ágit traehyt idézhette 

elő, az annál is indokoltabb feltevés, minthogy az fekszik legközelebb 

és a fentebb említett egyéb hatással is volt a régebb trackytra. 

Ami ezek után magát a sphaerolithos trachytot illeti, az nagyon 

változatos és e tekintetben igen érdekes fokozatos átmeneteket találni 

egészen a legszebb és legtökéletesebb sphaerolithos kiképződésilig. Kiin¬ 

dulási pontul a tisztán szurokköves szolgálhat, mely szoros viszonyban 

van a sphaerolithossal és úgyszólván ez utóbbi abból fejlődik ki, ameny- 

nyiben találunk olyant, melybe csak elszórva itt-ott lép fel egy-egy apró 

sphaerolith, máskor pedig ezek már nagyobb számban jelennek meg és 

kezdenek emlékeztetni a sphaerolithos trachytra ; ismét máskor azt na¬ 

gyon is megközelítik. Igen érdekes átmeneti fokozatra akadtam egyet¬ 

len egy ponton, ahol néhány méternyi területen két kisebb a földből 

kevéssé kiálló tömzsöt látni, melynek felülete barnás-szürke, mállott és 

porlékony, de üde felületet ütve s ezt figyelmesen megtekintve, azt 

vesszük észre, hogy a kőzet egész felülete nagy hajlamot mutat a göm- 

bölyödésre és csupa kifejletlen apró kerek alakokat látunk, kétségkívül 

a sphaerolithos kiválás kezdeties állapotát. Ettől valamivel felfelé alig 

néhány lábnyira délnek ehhez külső kinézésre nézve majdnem teljesen 

hasonló, de már sokkal jobban sphaerolithos kiképződésü néhány apró 

töinzsre akadunk, a melyeken egyszeri megtekintésre is észrevehetjük a 

kiválásban levő, de még nem tökéletesen alakult spkaerolithokat, szin¬ 

tén az egész felületen. Ezen ponttól megint nem messze délnyugatra 



már szépen és tökéletesen kifejlődött sphaerolithos trachytot találunk, 

melynek közvetlen szomszédságában pedig egy igen érdekes s eddig 

sehol sem ismeretes előfordulásra bukkanunk. Itt ugyanis a trackyt 

nem feketés, vagy feketés-barna és sphaerolithos, hanem világos-barna, 

majd egészen fehéres rhomboidos idomú, illetőleg sokszögletű egyének¬ 

ből látszik összetéve, és már ezek gondos megtekintésénél sem marad¬ 

hat el az a benyomás, hogy az előbbiek és ezek között lényeges 

összefüggésnek kell léteznie, mit tényleg ki is puhatoltam s miről alan¬ 

tabb bővebben lesz szó. 

Lássuk a most vázolt fokozatok rövid petrografiai leírását, kezdve 

a tisztán szurokkövessel. 

Ez, mint már emlitém, legszebben kifejlődve a Vereskővágónak 

nevezett feltárt kőbányák felületén a veroses trachytot fedve, fordul elő, 

hol egyszersmind fokozatos átmeneteket is találni a sphaerolithosba. 

Egészen szurokköves belsejii kőzet; szurokfekete, üveges, bársonyfenyii 

alapanyagában hosszúkás, sárgás, fehér kristályok vannak kiválva, me¬ 

lyek jól megtekintve földpátoknak látszanak; ezeken kívül elszórtan 

nmg apró zöldes sárga szemek is láthatók. A kőzet maga összevissza 

van repedezve, barnás-sárga kéreg által borittatik és minél közelebb 

van a felülethez, annál darabosabb, mig belseje törékeny ugyan, de 

amellett bizonyos szívósság rajta félreismerhetetlen. Igen érdekes egy ré¬ 

gebben Szabó tanár úr által gyűjtött példányon egy vereses folt, melyet 

csakhamar minta vereses tracbyt maradványát lehet biztosan felismerni, 

mi még inkább igazolja azon szoros viszonyt, mely ezen módosulat és 

a vereses tracbyt. közt létezik. 

A szurokköves anyag lángkisérlete : 1. Kísérlet Na = 1, K = o, 

olvadása - 1—2, fehéres, kissé zománcos. II. K i s é r 1 e t: Na = 2, K =0, 

olv. = 3, olvadék minősége fehéres, közepén zománczos, szélén hólyagos. 

II í. Kísérlet: gipszszel: Na = 3—4, K = 3; ez utóbbi igen tartós 

s több ismételt kísérletben ugyanazon eredményt kaptam, sőt némely 

szemnél 4-re is emelkedett, de gipsz nélkül a K nem mutatkozott egy 

esetben sem. Meg kell jegyeznem, hogy a szemek á lángba vive meg¬ 

bámulták, erősen pattogzinak és a fehéres, hólyagos megolvadt szeme¬ 

ken a legtöbb esetben egyes fekete pontok voltak láthatók, mint lát¬ 

szólagosan meg nem olvadt részei a lángba vitt anyagnak. Üvegcsőben 

izzítva nem csekély víztartalmat árult el. 

A hosszúkás sárgás-fehér földpátok lángkisérletben andesin- 

oligoklas viselkedésüek, makroskoposan rajtok ikerrovátkák nem 

ritkák, de gyakran a kristályok már nem épek. A zöldes-sárga szemek 

a lángba vive megfeketednek, duzzadva olvadnak s a lángot alig festik, 

mind ez epidotra mutatván. 

Földtani Közlöny XIX. évf. 1882. 5 



Tömöttsége ezen kőzetnek 2-57. 

Nem nehezen csiszolódott és tinóin csiszolnia barnássárga homogén 

üvegnek látszik, melybe kisebb-nagyobb színtelen, üveges összevissza 

repedezett kristályok vannak kiválva. Magában az üveges alapanyagban 

néha hullámszerű keskeny fehér szalagok láthatók, mintegy folyóssági 

szövetre emlékeztetve; azon kívül pedig még különböző hosszúságú 

szabálytalan barnássárga vonalak tűnnek fel, a készített számos csiszolat 

egyikében pedig kézi nagyitóval egy világosabb gömbölyű foltocskát is 

veszünk észre. 

Górcső alatt az alapanyag nagy mértékben üveges ugyan, de nem 

egyöntetű, hanem hemzseg a különféle mikrolitkok halmazától. Az üve¬ 

ges alapanyag majd sötétebb, majd világosabb barnára van festve s 

némely csiszolatban helyenként ezen szinváltozat bosszú keskeny egy¬ 

másra következő sávokban mutatkozik, és az előbb jelzett makrosko- 

posan a csiszolatban látható fluidál szövet erre vezethető vissza, vagyis 

csak annak tűnik, de tényleg nem az. 

A mikrolitkok részint fehéresek, részint zöldesbarnák, utóbbiak ren¬ 

desen hosszabbak az előbbieknél és az átlátszóság különféle állapotait 

mutatják, többnyire azonban eléggé átlátszók arra nézve, hogy ketiős 

fénytörésüeknek lehessen azokat felismerni. A fehérek földpát ter¬ 

mészete polározott fényben eléggé jól kivehető; ellenben nem olv 

könnyű a színes hosszúkás tiik biztos felismerése, mert csak felette vál¬ 

tozó viszonyokat mutatnak. Majd zöldesek, majd barnák, majd pedig 

zöldesbarnák, sokszor szélein feketén szegélyezettek vagy pedig teljesen 

el vannak igen apró fekete szemcsék által lepve. Részint egyes kristályok, 

részint egész kristály csoportok, melyeknek egyénei egymást keresztezik; 

teljesek vagy törötteknek látszanak. Alakjuk felette változatos, de erő¬ 

sebb nagyításnál sok kristályka egyik vagy másik végén az augit ter¬ 

minállapjaira emlékeztet, és ezen, valamint azon körülmény, hogy némely 

csiszolatban az augitnak jól felismerhető foszlányai mutatkoznak, egyik¬ 

ben pedig még egy meglehetős szép kristály is, megerősítettek már a 

vizsgálat kezdetekor támadt ama sejtelmemben, hogy a színes mikro¬ 

litkok augitok, a mivel különben a sziu s optikai viselkedésük is 

megegyezik. Ezek a földpát s augit mikrolithok elkelyeződésiikre nézve 

ritkán vonalosságot is mutatnak, némelykor pedig nagyobb kristályok 

köré csoportosulva találtatnak, anuélkül azonban, hogy folyóssági szövet 

határozottan kivehető volna. 

Már fentebb voltak említve a nagyobb hosszúkás sanidines földpát 

kristályok, melyek a csiszolatban elszórva meglehetős mennyiségben lát¬ 

hatók ; górcső alatt, ezek szintén plagioklasoknak bizonyulnak, de né¬ 

melyike oly annyira összevissza van repedezve, hogy közönséges fény- 



ben szövetéről Ítélve quarcznak néznők, ha alaki viszonyai a földpátéval 

nem volnának megfelelők. Extinctiójuk nagyon is ingadozó a legkisebb 

és legnagyobb határok közt. Zárványokban szegények, úgy hogy némely 

kristály majdnem viztisztának mondható. 
A csiszolat makroszkopos vizsgálatánál feltűnt szabálytalan barnás¬ 

sárga vonalak itt még nagyobb számban mutatkoznak, igen változato¬ 

sak; hol hosszabbak, hol rövidebbek, majd vastagabbak, majd véko¬ 

nyabbak és alakjuk gyakran kacskariugós, némelykor félkört, sőt rit¬ 

kábban teljes kört látszanak képezni; némelyike igen erős absorptiót 

mutat, más megint semmit, de ekkor az is tapasztalható, miszerint szí¬ 

nük sokkal halaváuyabb amazokénál, melyek egy nikol forgatásánál az 

említett tüneményt mutatják. Mindezen körülmények már közönséges 

nagyításnál is valami anyag által kitöltött repedési vonalokra emlékez¬ 

tetnek, de kétségkívül ezeknek bizonyulnak nagyobb (240-szeres) nagyítás 

mellett. Ekkor a repedés szélei és a töltelék közti határok akárhányszor 

tisztán kivehetők, valamint sok repedési vonal látható minden töltelék 

nélkül, mire az absorptiót nem mutatók vezetendők vissza. A töltelék 

anyagát illetőleg az, az optikai tulajdonságait tekintetbe véve, legna¬ 

gyobb valószínűséggel epidot, annál is inkább, minthogy a kőzet felü¬ 

letén már makroskoposan is nem kis mennyiségű epidot volt kivehető 

és lángban való viselkedésük alapján szintén annak határozva. Epidot 

szemek és csoportok különben a csiszolatban nem valami ritkák. 

E repedési vonalakról nmg csak annyit akarok már ezúttal is meg¬ 

jegyezni, miszerint a gömbös kiválással némi viszonyban látszanak lenni, 

mert mint látni fogjuk, a sphaerolitkok fokozatos fellépésével szintén sza¬ 

porodnak és mindinkább kerek alakot öltenek s úgy tetszik, mintha a 

sphaerolithok ezek mentében váltak volna ki. Ilyen kör alakú repedési 

vonal által látni körülvéve az egyik csiszolatban lévő világosabb szinti 

kerek foltocskát is, mely nem egyéb, mint már itt megjelenő sphaerolith, 

csakhogy felette kis alakban. Igen hasonlít ez a kőzet imént leirt anya¬ 

gához, fellelhetők benne hasonló alapanyagban ugyanazon mikrolithok, 

csakhogy ezek itt sokkal parányiabbak és megkülönböztetésük csakis 

erős nagyítás mellett lehetséges. Világosabb színe az említett festőanyag- 

kisebb mérvű intensitásától ered. 

A mondottakat egybefoglalva ez a kőzet augit-andesin-oli- 

goklas-trachyt szurokköves módosulata, illetőleg a már makros¬ 

koposan benne látható hosszú földpátoknál fogva szurokkő-por- 

p h y r n a k is volna mondható és mint láttuk, a sphaerolith képződés 
itt indul meg. 

Áttérve azokra, melyekben a sphaerolithok már nagyobb számmal 

kezdenek fellépni, csak annyit említek fel, hogy elég szépen mutatják 



ugyan a szurokköves állapotot, de még sem oly typusos szurok kövek, 

mint az imént leirt. Szinök valami csekélylyel világosodik, íényök szintén 

csökken; a nagyobb földpátok háttérbe szorulnak, ritkábbakká válnak 

a sphaerolitkok szaporodásával, különben szintén audesin-oligoklasok. 

Az alapanyag lángkisérletben való viselkedése megegyezik az előbbiével 

és az 50. lapon lévő összehasonlító táblázatban részletesen ki van tüntetve. 

A mikroskopos vizsgálat teljesen ugyanazon viszonyokat tünteti 

ki, mint a melyekről föntebb szó volt és e tekintetben eltérés alig volna 

feljegyezhető, legfeljebb csak, mint mondva volt, a sphaerolitkok fellé¬ 

pésével növekszik a jelzett repedési vonalak mennyisége, valamint gór¬ 

cső alatt is tapasztalható a nagyobb földpát-kristályok csekélyebb száma. 

A sphaerolithokat illetőleg azok világosabbak az őket tartalmazó 

anyagnál és mindenben emlékeztetnek, illetőleg megegyeznek a teljesen 

kifejlődött spbaerolitbos kőzet gömböcskéivel s minthogy ezekről alább 

bővebben lesz szó, fölöslegesnek tartom itt részletesebb leírásukat, ha¬ 

nem áttérek az átmenti alakok fentebb jelzett egyéb féleségeire, vagyis 

azokra, hol a kőzet egész felületén mutatkozik fokozatosan a sphaerolitk 

kezdetleges képződése. 

Ez' utóbbiak, mint mondva volt, a Mulatóbegy ÉENy-i lejtőjén a 

kétféle tracbyt közt fordulnak elő (a kőfejtő munkások tanyájától vagy 

150 lépésnyire), egy igen kis területen nem messze egymástól, mind¬ 

össze néhány jelentéktelen sziklát alkotva, melyeknek földes, barnás- 

szürke mái lőtt felületein semmi különöst nem veszünk észre, de nem 

úgy friss törési lapjaikon, hol érdekes viszonyokat tapasztalunk s mint¬ 

hogy a kifejlődésben észrevehető különbség létezik köztük, külön-külön 

is kell róluk sz-'dani, még pedig a gyűjtésnél nyert számok szerint meg¬ 

különböztetve őket, az egyik 50, (lfi/8 1881.) a másik 574 (lG/s 1881.) 

Az 56.j egészben véve szintén szurokköves, csakhogy nem sötét 

fekete, hanem világos barna, bársonyféuyü ; nem igen szilárd, sőt in¬ 

kább laza összeíüggésüuek mondható. Egyszerű megtekintésénél is sze¬ 

münkbe ötlik dudoros felülete, mit lupéval figyelmesen vizsgálva, csak¬ 

hamar arra a meggyőződésre jutunk, hogy a dudorok nem egyebek, 

mint kezdeties kiképződési állapotban lévő sphaerolitkok, melyek teljes 

kiképződésükben valószínűleg bizonyos körülmények által gátoltattak. 

Igen szépen látszik a gyűjtött kézi példány k friss lapjain, miszerint a 

dud'trok mellett apró kerek mélyedések léteznek melyekbe természetesen 

ugyanazon alakú anyag volt illés tve, vagyis az azoknak megfelelő du 

dorok. Ez utóbbi név alkalmazható csak reájuk, minthogy csakis egyik 

részük látszik kiemelkedve, a másik részük pedig az alapanyagban 

mintegy elmosódik; igen ritkán találunk azonban olyanokat is, melyek 

már inkább megközelítik a sphaerolithokat. 



A kőzetben elszórva itt-ott látni bosszú sárgás-fehér földpát kris¬ 

tályokat, melyek andesinbe hajló oligoklas viselkedést tanúsítottak láng- 

kisérletben. Maga az alapanyag lángba vive erősen duzzad, mi mellett 

rögtön megfehéredik, alkáliákban nem ó.pen szegény, K tartalma gipsz¬ 

szel tartósan 3 volt, olvadása az olvasztó térben 3. Üvegcsőben izzítva 

hő víztartalmat árult el, mire különben már az erős duzzadása is figyel¬ 

meztet. A kőzet repedéseiben, valamint mlületén zöldes sárga szemek 

és gyakran kisebb-nagyobb erek észlelhetők, melyek duzzadása és meg- 

feketedése a lángban epidotra enged következtetni. 

A kőzet fajsulya 2'45-nek találtatott. 

Nem nehezen csiszolódott és csiszolatai sötét sárgás barnák, üve¬ 

gesek ; egyöntetűségük számos összevissza kuszáit vonal által van meg¬ 

szakítva, melyek a fentemlitett repedés! vonalakkal azonosoknak látsza 

nak ; némelyike ezeknek hossz irányban halad, sok félkörben, de van 

elég, mely teljes kört zár be. Kisebb-nagyobb nagyon is repedezett 

üveges földpát-kristályok a csiszolatok legtöbbjébe szintén belejutottak. 

Górcső alatt az alapanyag üveges, mely azonban sötét barnás 

sárgára van festve, és a festőanyag meglehetős egyenletesen látszik cl¬ 

oszolva, amennyiben sötétebb s világosabb szóváltozatok nem mutatkoznak. 

Hemzseg fehéres s barnás mikrolithoktól, melyek itt is földpátoknak s 

augitoknak bizonyultak. Előbbiekről alig van felemlíteni való, utóbbiak 

rendesen hosszabb tlik, néha feketések s élénken emlékeztetnek Voge I 

s a n g belonitjaira ; itt is az átlátszóság különböző határai közt inga¬ 

doznak ; majd egyesek, majd megint több van egym ssal keresztben cso¬ 

portosan összenőve s sok mindenféle alakot mutatnak. 

A mikrolithok elhelyezŐdése legtöbbnyire nem szabályos, de egy 

csiszolatban párhuzamos vonalokban is látjuk és ezek többjének hullá¬ 

mossága fluidál szövetre figyelmeztet. 

Az ismert repedés! vonalakat itt is többnyire sárgás .anyag1 tölti 

ki, de vannak olyanok is, melyekben ez utóbbi hiányzik. Alakjuk leg¬ 

gyakrabban félkör és ha ezek, valamint az egészen kerekdedek által be¬ 

foglalt illetőleg környezett anyagot gonddal s kellő figyelemmel vizsgál¬ 

juk, azt találjuk, hogy az üveges anyag háttérbe szorul, a mikrolithok, 

különösen az augitok apróbbak s sűrűbben vannak egymás mellé helye¬ 

ződve, mely körülmény szintén igazolni látszik a kezdeties sphaerolith 

állapotot. Teljesen elkülönült és kiképződött sphaerolithot a számos ké¬ 
szített csiszolat egyikében sem észlelhettem 

Földpát nagy üveges igen tiszta kristályokban van jelen meglehe¬ 

tős mennyiségben, nagyon is repedezett, de egyeseknél már közönséges 

fényben is látni ikerrovátkákat. Extinctiójuk legtöbb esetben csekély 

fokú, de néhánynál a 30°-ot is meghaladja. Nem hagyhatom említés 
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nélkül egyik csiszolat két nagyobb földpát kristályánál látható érdekes 

repedési viszonyt. Már közönséges nagyításnál vehető ki ezek közepén 

egy csupa apró többszögü alakokból álló hálózat, mit nagyobb nagyítás¬ 

nál észlelve, azt látjuk, hogy a többszögü alakok minden egyes oldala 

egy-egy. repedési vonalkának telel meg. Hasonlót észlelhetünk egy har¬ 

madik kristály egyik szélének mentében, mely csupa ilyen öt- és hat- 

szögit idomok által van szegélyezve, de itt nagyobb nagyításnál arról 

is meggyőződünk, hogy ezek nem a földpátnak, hanem magának az 

üveges alapanyagnak tinóm repedezései által jöttek létre. 

Zárványokban a földpátok telette szegények; némelyikben azonban 

igen apró fehéres mikrolithok, illetőleg tűk halmaza található, melyek 

azonban igen nagy nagyításnál sem voltak kibetüzhetők. 

Találni továbbá a csiszolatok legtöbbjében egyes hosszúkás vagy 

kerek üregekben egy közepén sárgás, szélein pedig barnás sárga anya¬ 

got, mely majd igen homályos, majd pedig tiszta, átlátszó, meglehetős 

erős absorptióval. Olykor egész csoportosan lép fel nagyobb földpátok 

szomszédságában és környezetében s váltakozva sötét és világos öveket 

látni rajtuk. Nem lesz egyéb mint a már makroskoposan a kőzetben 

felismert epidot, mint utólagos termény. 
f 

Az 574 hasonló .szinti és kinézésű mint az imént leirt szomszédja, 

csakhogy előrehaladtabb fokát mutatja a sphaerolithosodásnak. Itt már 

nem is kell lupe, hanem szabad szem is elegendő, hogy felismerjük 

rajta az egész felületén tömegesen fellépő gömbölyded dudorok jelentő¬ 

ségét és mivoltát, melyek ebben a kőzetben jobban határoltak és az 

alapanyagból világosabban ki is emelkednek, sziniik azonban azétól még 

nem eltérő. Egyes dudorok a sphaerolithokhoz már nagyon közel áll¬ 

nak, csakhogy a legtöbb az alapanyagtól még itt sincs teljesen elkülö¬ 

nülve ; mindenesetre azonban félreismerhetetlen a köztük s a sphaeroli- 

thok között levő szoros összefüggés. A kőzet maga tömöttebb és szilár¬ 

dabb az előbbinél, de szintén igen repedezett s ezek űrjeiben az epidot 

nem ritka. Sárgás fehér nagyobb üveges íöldpát-kristályok meglehetős 

mennyiségben vannak kiválva és szintén andesin-oligoklas viselkedésiiek. 

A kőzet anyagának viselkedése a lángban csak olyan mint az 56,-nél 

említve volt,; víztartalma hasonlóképen tetemes. — Tömöttsége 242. 

Csiszolata világosabb barna, mint amaz, s csak helyenként oly sö¬ 

tét barnás; csupa kerek részletekből látszik összetéve, melyek mind¬ 

egyike az említett közel spkaerolitkos dudoroknak látszik megfelelni; 

határait ezeknek itt is az ismert vonalak képezik. 

Górcső alatt a viszonyok az előbbihez hasonlók, csakhogy az alap¬ 

anyag kevésbbé látszik festve lenni, üvegessége még inkább háttérbe 
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szorul, kristályosabb, kivált a kerek részleteken belül, hol az apró fbld- 

pát s aug’it-mikrolithok igen sűrűén vannak egymás mellett. Egyéb 

viszonyokra nézve az előbbinél felhozottakra kell utalnom. 

Forduljunk végre a már jól kifejlődött sphaerolithos trachythoz, 

melynek előfordulása körülményeiről fentebb már szó volt. 

Ennél igen érdekes viszonyok észlelhetők, mind a sphaerolithok 

kifejlődését, mind magát az anyagot illetőleg, melyben azok ki vannak 

válva. Miként a fentebbieknél láttuk, a sphaerolith-képződés fokozatosan 

megindult, mig azonban azoknál az elkülönülés nem volt még átalános 

s az anyag meg a benne kivált kezdeties sphaerolithok színre és egyéb 

külső tulajdonságra, valamint lángkisérleti viselkedésre nézve alig kü¬ 

lönböztek egymástól, addig már itt mindezen viszonyok feltűnőbbek, 

úgy hogy a sphaerolithok már színre nézve is elütnek az őket tartal¬ 

mazó anyagtól; ez fekete, bársonyfényii, hasonlít sokban a leirt tisztán 

szurokköves kőzethez; azok pedig világos barnák, majd szürkések, rit¬ 

kán feketék, mely esetben azonban fénytelenek. A kettő közötti viszony 

a kifejlődést tekintve igen változó, amennyiben a sphaerolithok majd 

kisebb, majd nagyobb számban ülnek a fekete anyagban, és e tekin¬ 

tetben igen érdekes fokozatokat s átmenetet észlelhetni, miről azonban 

csak alább lesz szó. — A szurokköves anyagban elszórva itt-ott szintén 

találni sárgás fehér földpát-szemeket, ritkábban hosszúkás üveges kris¬ 

tályokat, melyek az eddig meghatározottakkal megegyezőleg, úgy a láng- 

kisérletben, mint Boricky mikrochemiai eljárásában and es i n- 

oligoklasnak bizonyultak. Magának az anyagnak lángkisérlete sem 

tér el lényegesen az előbbiektől, vizet szintén tartalmaz, mennyiségre 

azonban amazoknál kevesebbet, jóllehet lángba vive erősen pattogzott s 

csak üvegcsőben történt kiizzitás után lehetett vele boldogulni. — Tö- 

möttsége 2"56. 

A gömböcskék itt is szorosan, de észrevehető határral ülnek a 

kőzetben, nagyságuk többnyire egyenlő s körülbelül borsónagyságuak, 

vannak ugyan valamivel kisebbek is, ellenben nagyobbak felette ritkák 

s az 5 mm.-t akkor sem haladják meg. Rendes alakjuk a gömbalak, de 

ott, hol nagyobb számban egymás mellett lépnek fel, az érintkezési he¬ 

lyeken lapultságot mutatnak. — A legtöbb átmetszetén egy belső széles 

világos s egy külső keskeny valamivel sötétebb öv látható, a középen 

pedig egy fehéres a többi anyagnál jobban fénylő pont vagy vonal, 

földpátra emlékeztetve; némelyiknél pedig a középen kis iiregecskét 

észlelhetni. A két övét igy nagyban vizsgálva, máris azt vehetjük észre, 

hogy a kettő között a színtől eltekintve, lényeges különbség alig léte¬ 

zik. — A gömböcskék viselkedése a lángkisérletben a szurokköves 
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anyagéhoz hasonló, csakhogy olvadási foka csekélyebb; víztartalma ki¬ 

sebb, de üvegcsőben még mindig kimutatható. Tömöttségük 2-53. 

A készített csiszolatoknak majdnem mindegyikébe az alapanyaggal 

együtt spbaerolithok is jutottak ; amaz világos barna, helyenként söté¬ 

téül) pettyekkel; ezek még világosabbak, majdnem fehérek s igen szé¬ 

lien vehető ki legtöbbjüknél a szinelőidézte két öv, valamint igy jobban 

feltűnő soknak belsejében, még pedig leginkább a középen, ritkábban 

excentrikus helyen, a már jelzett földpát-kristály. A spbaerolithok s az 

alapanyag közti határt rendesen egy sárgás keskeny vonal látszik 

képezni. 

Górcső alatt maga az alapanyag igen hasonló viszonyokat mutat 

az előbbeniekhez, nagyon kevéssé van festve s igen finom földpát s augit- 

mikrolithok összeségéből áll ; utóbbiak kevésbbé homályosak, legtöbb 

esetben zöldes barnák, átlátszók s már közönséges nagyítás mellett is 

biztosan augit-tücskéé nek ismerhetők fel. Üveges anyag nem hiányzik 

ugyan itt sem, de nagyon alárendelt. Néhol sárgás barna, finoman ros¬ 

tos dichroitos anyag lepi cl a csiszolatot s erre vezethetők vissza a 

fent említett pettyek, nem lesz egyéb mint epidot, mely ezeken kívül 

apróbb szemekben is látható a csiszolatok mindegyikében, de a kőzet¬ 

ben magában nagyban is kimutatható. Itt-ott nagyobb üveges földpát - 

kristályok láthatók, melyek szintén igen repedezettek ugyan, de még¬ 

sem oly nagy mérvben, mint azt az előbbieknél láttuk. Finom repedési 

vonalak az alapanyagban nem ritkák, de leginkább a spbaerolithok kö¬ 

rül találhatók. 

A spbaerolithok górcső alatt nem sokbau különböznek az őket 

befoglaló anyagtól, a kettő közötti határ, mely kézi nagyitóval keskeny 

sárgás vonalnak tűnt, itt igen finom pontocskákra oszlik. Egészen vilá¬ 

gosak, minthogy hiányzik belőlük az a sötétebb vagy világosabb barnás 

sárga anyag, mely a szurokköves alapanyagnak színét kölcsönözte. Szin¬ 

tén csak kristályos elegye földpát s augit mikrolithoknak, üveges anyag 

csak elvétve található. A mikrolithok igen sűrűén helyeződvén egymás 

mellé kiváltkép a központ táján, hol hosszabb vizsgálat után határozot¬ 

tan észrevehető, hogy a mikrolithok sűrűbben fekszenek egymás mellett 

a központ körül, mint attól távolabb, miért is az valamivel homályo¬ 

sabbnak látszik. A mikrolithok elhelyeződésében szabályosság kezdetben 

fel nem ismerhető, de nem úgy számos csiszolat hosszabb megfigyelése 

alkalmával, mikor különösen egyeseknél úgy tetszik, mintha a központ 

felé irányulnának, mintegy sugaras szerkezetre emlékeztetve, persze el¬ 

mosódottan ; legtisztábban kivehető azoknál, melyeknek központját egy- 

egy földpát kristály képezi. Emlékeztetnek ezek leginkább Vogelsang 
felsosphaeritjeire, melyek szerkezetre nézve határozatlanok. 
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Mint ismételve említem, sok sphaerolith belsejében, leginkább kö¬ 

zepén egy nagyobb földpát kristály ül, sőt némelyikben 3-4 összenőtt 

kristályból álló földpát csoport, de egyes esetekben ezek nem közepes 

helyzetben találhatók, hanem a kerülethez közel s nevezetes, hogy ez 

esetben a sphaerolithok többnyire nem szabályos koraiaknak, hanem 

többé-kevésbbé megnyúltak. A földpátok nagyon üvegesek, tiszták s ösz- 

sze-vissza vannak repedezve, de annak daczára némelyike már közönsé¬ 

ges fényben ikervonalakat is mutat, polározott fényben pedig legtöbb - 

nyíre ; extinctióra vizsgálván, nem kaptam határozott eredményt. Górcső 

alatt kevésbbé tűnik fel a világos és sötét öv, de igen is kitűnik, hogy 

az utóbbi nem egyéb által idéztetik elő, minthogy a szélek felé apró 

barnás sárga szemek vannak nagyobb mennyiségben egymás mellé hal 

mozva és ez által mintegy elsötétítik azt. E szemek a középtájon sem 

hiányoznak ugyan, de ott nincsenek oly sűrűén behintve, hogy sötétcbb 

árnyalatot idézhetnének elő; a hol pedig e szemek a sphaerolith egész 

terjedelmében egyenletesen vannak elosztva, ott az egész sötét, ellenben 

ahol még a szélek felé is csak gyérek, ott az egész sphaerolith világos. 

Néha két sőt három vagy több sphaerolith egymással egybeolvadva is 

ta'áltatik és ezek határain a barnás szemek szintén tömegesen meg¬ 

gy ii Ívék, sötétebb öv látható. — Fel kell még említenem, hogy egy 

sphaerolith belsejében egy nagyobb, kevéssé már elváltozott zöldes augit 

kristályt, egy másikban pedig egy ilyen hasonlónak nagyobb töredékét 

találtam, de egészen gömbülyödve. 

Fentebb a sphaerolithos trachyt változatos kifejlődésének felsoro¬ 

lásánál megemlítettem, hogy egy helyen a teljesen sphaerolithosnak 

közvetetten szomszédságában, illetőleg avval összefüggésben egy sajátságos 

kinézésű nem sphaerolithokból, hanem csupa apró rhomboidos, szögletes 

alakokból összetett világos barna kőzet fordul elő, melynek vizsgálataim 

kezdetén, csupán egyetlen egy rendelkezésemre állott példányából is 

lángkisérleti s górcsövészeti vizsgálatok, valamint egyéb külsőleg telis 

mert körülmények alapján, indíttatva láttam magam arra a feltevésre, 

hogy ez nem egyéb, mint a sphaerolithos trachytnak egy különös kikép 

ződése.1) Künn a helyszínén azonban biztos meggyőződést szereztem 

magaumak e felől és az általam gyűjtött példányok egé-z sorozatán már 

külsőleg is igen érdekes s szép fokozatos átmenetet tapasztalhatni a 

sphaerolithosból ezen kiképződésbe, mint azokat társulatunknak 1881. 

évi október hó 12-én tartott szakülésén is szerencsém volt bemutatni 

Mielőtt ezen összefüggés szükséges részleteibe bocsátkoznám, fel 

kell említenem, hogy ezt a szögletes féleséget dr. Szabó tanár ur is- 

f) L. „Földtani Értesítő11 1881. 4. sz. Jegyzőkönyvi kivonat. 
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mételve említett munkájában1) mié mi te s szövegre emlékeztetőnek 

mondja, minek magyarázatául nem lesz tán felesleges hozzácsatolnom, 

hogy e szó „miemit“ a dolomitnak egy sokszögletes idomokból össze¬ 

tett szemcsés féleségére vonatkozik, mely legelőször Miemo tájáról Tos- 

kánában lön ismeretes, legszebben kiképződve azonban a rakováezi (Sze- 

rémmegyei) dolomiton látható. Később Ha id inger-) hasonló kinézést, 

csakhogy kisebb mérvben, dolomiton kivlil egy csehországi (Melnik kö¬ 

zelében, Jenczovitz) bazaltról és egy tyroli (Trixlegg, Hilariberg) mész¬ 

kőről is említ s különös szöveti viszonynak tekintvén azt, megjelölésére 

a miemites (miemitiseb) szót hozza ajánlatba. A mi kőzetünk hatá¬ 

rozottan emlékeztet az ilynemű szövetre, e név tehát arra is joggal al¬ 

kalmazható lévén, azt „miemites trachyt“ név alatt mint a sphae- 

rolithosnak különös módosulatát ismertetem. 

A sphaerolithos trachyt leírásánál érintve volt, miszerint a sphae- 

rolithok és az azokat magában foglaló anyag közt kifejlődés tekintetében 

változó viszonyok léteznek; majd a túlnyomó alapanyagban aránylag 

kevés sphaerolith ül, majd megint a szurokköves anyag háttérbe látszik 

szorittatni a nagy mennyiségben kivált gömböcskék által, majd pedig 

ezek közbülső fokozatait találjuk; a rendes az, hol a kettő mintegy 

egyensúlyt látszik tartani, vagyis az alapanyagban a sphaerolitbok 

egyenletesen vannak elosztva és sem az egyik, sem a másik sem túl¬ 

nyomó. Ha ez utóbbi spbaerolithjait vizsgáljuk, azt látjuk, bogy azok 

leginkább egyenként ülnek az a’apanyagban s szabályos gömbök; 

ritkán kettes, hármas vagy négyesével vannak összeolvadva, mikor is 

a gömb alak mellett érintkezési felületükön csekély lapultság vehető 

észre, mely sajátság rendes mindenkor, midőn több sphaerolith van 

egymás mellett kiválva. Ha azon példányok sphaerolithjait figyeljük 

meg, hol ezek fokozatosan túlsúlyra vergődnek, akkor a legtöbbnél a 

gömböcskéuck nemcsak egy, hanem két, sőt három vagy több helyén 

veszünk észre lapot, a szerint a hány szomszédos sphaerolith-!al érint¬ 

keznek. Az olyanoknál pedig, hol a fekete szurokköves alapanyag a 

nagyobb számú gömböcskék által háttérbe szorittatik, találunk már 

ezek között több-kevesebb, öt-katszögü alakokat is, melyeknek száma 

a sphaerolitbok szaporodásával mindinkább növekszik, úgy hogy fellép¬ 

nek olyan fokozatos átmenetek, melyeken a több lappal biró gömbök, 

vagyis szögletes idomok, a rendes gömböcskékkel egyenlő számban 

vannak, majd pedig túlnyomókká válnak, de ekkor már a szurok- 

köves anyagból alig látható maradvány. Végre pedig ez utóbbi tel- 

’) „Heves és Külső-Szolnok megyék földtani leírása.1' 186S. 91. lap. 

') „Handbuch dér bestimmenden Mineralogie". Bécs 1845 292 lap 



jesen eltűnik s az egész csupa szorosan egymás mellett lévő' sphaero- 

lithokból vau összetéve, melyek közt már csak kevés teljes gömböt találni, 

hanem leginkább többszögű, rkomboidos idomokat és előáll az igen 

sajátságos s tetszetős miemites külsejű kőzet, melynek legtökéletesebb 

s legszebb alakja az, a mely egészen csupa szögletes idomú egyének 

összességéből áll. E szögletes idomok nagysága természetesen megfelel 

a spbaerolithok méreteinek. Mint nevezetes körülmény legyen felemlítve, 

hogy a spbaerolithok szaporodásával a színük is világosodik s végered¬ 

ményben a miemites féleség többé-kevésbbé fehéres szürke. 

Előfordulási körülményeiről még c<ak annyit akarok feljegyezni, 

hogy a leirt 564 s 57t előfordulástól nem messze délnyugatnak talál¬ 

ható legszebben, azonkívül pedig a Vöröskővágó tetején itt-ott, mindkét 

esetben sphaerolithos tracbyt szomszédságában, sőt avval szoros kapcso¬ 

latban, mint az az elsőnek említett helyen szépen észlelhető. Itt ugyan¬ 

is a földből 2—3 lábnyira kiálló szikla felületén szép sphaerolithos 

trachytot találunk, — jelenleg már csekély mennyiségben ugyan, mint¬ 

hogy annak tő-szomszédságában a vereses trachytra kőbányát akarváu 

nyitni nagyobb részét a felületen lévő sphaerolithos trachytnak onnan 

elhordták; alatta gyönyörű szépen látni közbülső fokozatokat, leginkább 

pedig olyant, hol a szögletes idomok nagy számban fordulnak elő; leg¬ 

alul következik a typusos miemites féleség, mely 3—4 lábra a talaj 

alatt folytatódik, úgy hogy a legszebb példányokat csak ásás által nyer¬ 

hettem. Megjegyzem még, hogy e szikla az atmosphaeriliáknak ki lévén 

téve, a gömböcskék közti összefüggés lazái s vagy egyes gömböcské- 

és szögletes darabok, vagy pedig, a mi leggyakoribb, több gömböcskék- 

ből kisebb halmazokra esik szét, melyek nagy mennyiségben hevernek 

a szikla aljában. 

A typusos miemites tracbyt, mint említve volt, csupa apró rhom 

boidos, sokszögletes (5-6 szögű) idomokból van összetéve, melyek kö¬ 

zött az összefüggés többnyire laza, úgy, hogy gyenge ráütésnél a szög¬ 

letes részecskék egyesével vagy többesével leválnak, némelykor azonban 

nagyon szoros és az egyes egyének közti határ alig vehető ki rajtuk. 

Rendes szituik szürkés fehér, de vannak rozsdabarna vagy vereses szinii 

feltiletüek is, s ezek vasoxyd által festettek. Az egész egyöntetűnek lát¬ 

szik, de kézi nagyitóval figyelmesen vizsgálva sikerül a tömött anyag¬ 

ban egyes linóm hosszúkás fénylő tücsköket feltalálni, ritkábban ha¬ 

sonló nagyobb üveges kinézésű kristályokat, melyek nyilván földpátok, 

még pedig lángkisérleti meghatározás szerint andesinbe hajló oligokla- 

sok, mint a sphaerolithos trachytnak hasonló kristályainál is találtuk. 

Több példány felületén egyes feketés sá ok vagy apró foltocskák mu¬ 

tatkoznak, ezek körül megint rendesen mállott sárga porladók található, 
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mely utóbbi azonban kisebb nagyobi) repedéseket vagy iiregeeskéket is 

kitölt, valamint azon mélyedésekben is gyakran foglalnak helyet, melyek 

az egyes szögletes darabok közt léteznek A fcketés fénytelen anyag 

lán.ba vive raegfehéredett, s viselkelkcdésc következő: I.Na=l,K=0, 

olv 0, olv minősége = fehéres-földes. II, Na=l, K=0, olv.— 1, olv. 

minősége = fehér, szélein kissé fényes s ott olvadni látszott; III. 

gipszszel Na= 1-2, K— 0-1, azaz csak nyoma látszott, de ez mindannyi 

kisérletuél; két esetben azonban valamivel könnyebben olvadónak mu¬ 

tatkozott. Tiszta anyag belőle igen bajosan volt nyerhető, ezen körül¬ 

mény, valamint igen csekély mennyisége további vizsgálatokat nem 

tett lehetővé. — A sárgás földes anyaga lángba vire megfeketedik, 

duzzadva olvad, lángfestése gyenge; sósavba téve 48 óra után a kova- 

sav kocsonya alakban vált ki belőle, Ca tartalma a spektroskoppal vizs¬ 

gálva nagy volt. Mindezen sajátságok tisztán epidotra untatnak, 

mely utólagos képződményül szerepel. — Látni továbbá egyes példá¬ 

nyok felületén, kisebb részleteke; mintegy kéregként bevonva, egy sár¬ 

gás-fehér, fénytelen, alig átlátszó ''agy teljesen átlátszatlan, dudoros fe¬ 

lületű, majd igen aprón fürtös kiilsejü, meglehetősen kemény ásványt; 

sósav nem oldja, valamint egyéb sav (kénsav, salétrom) sem hat reá; 

lángkisérletben teljesen negatív viselkedésű, sem a láugot nem festi, 

sem nem olvad, hanem kivéve az olvasztó térből, szilárdságából és ősz 

szefiiggéséből veszteni látszott, a mennyiben inkább földessé vált s por- 

ladozott, mely körülmény vízveszteségre emlékeztetett. Erről meggyőző¬ 

dendő üvegcsőben izzítottam, s ekkor tényleg víztartalmat árult el, habár 

nem épen nagy mértékben. A nyert összes eredmények valami víztar¬ 

talmú kovasav féleségre figyelmeztettek s összes tulajdonságai leginkább 

megegyeznek a hyalith Kacholong féleségével. Nem lévén elegendő 

ilynemű anyagnak birtokában bővebb vizsgálatokat ez alkalommal nem 

tehettem. 

A miemites anyagnak lángkisérlete közel megegyező asphaernlith 

anyagának viselkedésével, mi fentebb említetteknél fogva nagyon is ter¬ 

mészetes. Üvegcsőben izzítva víztartalmat nem árult el. A kőzet tőmött- 

ségc különböző módokon meghatározva 2-52. Csiszolat készítése annyi¬ 

ban volt bajos, hogy alkalmas darabot nehéz volt ütni s csiszolás 

alkalmával az egyes darabkák sokszor szétváltak, mindannak daczára 

azonban sikerült több kellő finomságú csiszolatot készítenem; a kőzet 

nem valami nagy keménységénél fogva nem nehezen csiszolódott. 

A csiszolat fehéres, kézi nagyítóval megtekintve, egyes elszórtan 

fellépő nagyobb üveges földpátokat kivéve, anyagában egyöntetűnek 

látszik, de szemünkbe ötlik rajta az egyes sokszögű alakok által elő- 
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idézett hálózat, mely némely csis ■olatban az által válik különösen fel¬ 

tűnővé, hogy az egyes idomokat világosabb vonalak határolják. 

Górcső alatt a viszonyok csaknem ugyanazok, mint a sphaerolith- 

nál. Az egyöntetűnek látszott anyag szintén fehér és barnás, közönsé¬ 

ges nagyításnál homályos, ritkán átlátszó mikrolithok igen sűrű halma¬ 

zából áll. A fehérek itt is földpáto k, a színesek pedig, melyek 

nagyobb nagyítás alkalmazása mellett többnyire átlátszóknak és inkább 

zöldes-barnának mutatkoznak, augitok; semminemű szabályos elren¬ 

deződést közöttük nem észlelhetni. Barnás szemcsék elszórva ugyan itt 

is fellépnek, de oly nagy mennyiségben, mint a sphaerolitokuál láttuk, 

nem fordulnak elő. Az egész kristályosnak mondható, üveges alapanyag 

majd egészen hiányzik. Nagyobb földpát kristályok szintén vannak je¬ 

len, kizárólag plagioklas viselkcdésüek, üvegesek ugyan, de repedesi 

vonalok ezeken igen kevéssé tűnnek fel, s nevezetes, hogy nagyobb¬ 

részt tört kristályokat találunk, egészeket ritkán ; elhelyezésük az egyes 

sokszögű idomokban szabálytalan, szintúgy fekvésük is. Ezek határai 

mindenkor meglehetős élesen vehetők ki, minthogy ott az anyag vala¬ 

mivel világosabbnak látszik, hiányozván belőlük az a szennyes szürke 

anyag, mely a többi részt kissé elhomályosítja. — Epidot kisebb na¬ 

gyobb szemei a csiszolatokban szintén fellelhetők. 

Ha most az itt leirt változatokat egymással összehasonlítjuk, azt 

fogjuk találni, hogy közöttük lényeges különbségek az anyagot illetőleg 

nincsenek, legfeljebb csak a kifejlődés különféleségének megfelelő elté¬ 

réseket találunk. Mindannyit ngya azon nemű s kiképződésü mikrolithok 

halmazából láttuk összetéve, melyek mindegyikében egy s ugyanazon 

földpátfaj volt nagyobb kristályokban kiválva, közel hasonló körül¬ 

mények közt s alig eltérő sajátságokkal. Különbségek egyes tulajdon 

Ságokban a kifejlődés fokozatával tartanak lépést. így a szin mindin¬ 

kább világosabb lett a spbaerolithos kiképződés tökéletesbülésével, ez 

pedig megint visszavezethető a víztartalom különféleségére, mely csök¬ 

kenvén a sphaerolithok kiképződésével a színre is befolyást gyakorolt. 

Az üveges alapanyagot szintén fokozatosan láttuk tűnni, aszerint a mint 

a spbaerolithos kiválás előrehaladt. Bizonyos repedési vonalakat talál¬ 

tunk fokozatos mennyiségben s változó alakban mindaddig, mig a jól 

kifejlődött spbaerolitok fel nem léptek, a melyeknek állandóan keretü¬ 

ket látszottak képezni. Fajsulyjukban az eltérés igen csekély s a jelen¬ 

tékenynek látszó 56,i és 57,-nél, az a nagyszámú repedési vonal, nagy 

víztartalom s tán egyéb esetleges körülményekre vezethető vissza. Neve¬ 
zetes és kiváltkép figyelemre méltó ar' a telis mérhetetlen hasonlatosság 

és fokozatos átmenet, me’y a különböző változatok anyagának lángki- 
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sérleti maga viseletében tapasztalható ; hasonló mennyiségű alkáli tar¬ 

talom mellett felette fontosak az olvadás és az olvadék minőségében 

mutatkozó viszonyok, melyek hivatva vannak egyszersmind kellő fényt 

deríteni a keletkezés körülményeire is, miről alább még röviden lesz 

szó. Tapasztalni ugyanis, hogy némi eltérés mellett az olvadási fokban, 

az egyik olvadék minősége megfelel a másik rendes állapotának, mi leg¬ 

tanulságosabban észlelhető a szurokköves és a sphaerolithos, valamint 

az utóbbi meg a mienites anyag között. 

Az előbbi oldalon lévő táblázatban össze van állitva az egyes le¬ 

irt kőzetanyagoknak lángkisérleti viselkedése. 

Mint a táblázat utolsó rovatából ki vehetjük mindegyiknél többá-ke- 

vésbbé erős K tartalom mutatkozott a szemek gipszszel történt összeol¬ 

vasztásánál, az első két kísérletben azonban annak még nyoma sem volt 

észrevehető. Meg kell itt még jegyeznem, hogy a fentebbi eredmények 

számos kísérlet eredményéül tekintendők. 

Szükségesnek tartottam továbbá a táblázatban felsorolt anyagok 

sósav oldataival is kísérleteket tenni, miért is minden egyesnek apró 

széttört szemeit concentrált sósav hatásának tettem ki. 24 óra lefolyása 

után a folyadék egyiknél sem változott jelentékenyen, csak a szurok- 

köves anyagokra öntött sav lett gyengén zöldes-sárga a kivált vastól; 

hasonló szint a többi csak 48 óra lefolyása után öltött, de egyéb nemit 

megtámadta!ásnak még nyoma sem volt észlelhető. Az oldatok lángki- 

sérletei alig különböztek egymástól, erős Na és K tartalom, de csak ke¬ 

vés calcium volt kimutatható. 

Végre meg kell emlékeznem néhány szóval a lörinczi sphaerolithos 

trachyt keletkezésének és képződésének körülményeiről is, amennyiben 

ezekre a helyszínén és a leirt petrografiaí vizsgálatok alapján követkéz 

tethetünk. 

Említettük, hogy a fekete anorthit-trachyt későbbi eruptió termé¬ 

nye, mint a vereses oligoklas-andesin-trachyt és hogy a sphaerolithos 

féleség a kettő közötti határon lép fel legszebben, továbbá hogy minden 

körülmény arra mutat, miszerint az utóbbi és a vereses trachyt anyaga 

egy és ugyanaz, csakhogy különféle módosulatban; az egyik többnyire 

rhyolitos, a másik szurokköves. Alig szenved kétséget, vagy legalább 

igen valószinii az a feltevés, hogy ezek a módosulatok a fiatalabb tra- 

chytnak a régebbire való behatásának tulajdoníthatók, a mely régebbiek¬ 

nek egy kis részét, mint látszik, megolvasztani sikerült és ennek újból 

történt kihűlése alkalmával szurokköves állapotot vett tel, de egyszers¬ 

mind egy részében ekkor sphaerolithok is váltak ki. 
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A sphaerolithok kiválása itt is már a fentebb kifejtett okokra 

volna visszavezethető, s hogy valóban minő különböző körülmények mű¬ 

ködhettek közre a kihűlésnél, legjobban kitetszik a sphaerolithos kikép- 

ződésuek fentebb vázolt változatosságából, mely szerint a szurokköves 

anyag majd teljesen nélkülözi a spkaerolithokat, majd pedig esak el¬ 

szórva itt-ott vált ki benne egy-egy, másutt megint ezek már többes 

számmal jelennek meg, ismét máskor nagyobb mennyiségben, végre a 

szurokköves anyag teljesen háttérbe szorittatik a túlnyomó számban ki¬ 

vált gömböcskék által. Ezen viszonyoknál fogva is úgy tetszik, mintha 

azt az anyagot a megmerevedés különböző állapotában érték volna a 

sphaerolithos kiválást előidéző okok. Erre mutat nyilván az ismertetett 

kezdeties sphaerolithos kifejlődés két fokozata is (564 és 574), melyek¬ 

nek anyaga a megmerevedésnek már előre haladott stádiumában lehe¬ 

tett, midőn a sphaerolithos kiválásra kedvező körülmények álltak be, 

úgy hogy a tökéletes megmerevedés • lőbb következhetett be, mint sem 

a sphaerolithok teljesen kifejlődtek volna; erre utalnak egyszersmind a 

kőzet leírásánál hangsúlyozott nagyszámú leginkább kerek repedési vo¬ 

nalak is, melyek a későn beállt erős contractió eredményéül tekinten¬ 

dők. A teljesen kiképződött sphaerolithok legtöbbjének belsejében, ille¬ 

tőleg közepén található, könnyen olvadó földpát-kristályok (andesin oli- 

goklas) azonban szintén arra a feltevésre adnak okot, hogy a gömböcs¬ 

kék a kristályosodás előrehaladott állapotában lévő anyagból váltak ki, 

a mely anyagban a nagyobb földpátok már minden esetre ki voltak 

válva. Ennélfogva az utóbbiak támpontul szolgálhattak ugyan a sphae¬ 

rolithok kiválásánál, de a kristálykák szabályos vagyis sugaras elhelye- 

ződése körülöttük természetesen a kikristályosodás már előre haladott 

állapotánál fogva nem történhetett egészen szabályosan és jól észreve¬ 

hetőig, hanem a mennyire a megmerevedés stádiuma még megengedte, 

a középen helyet foglalt f'ölpátkristályokhoz némileg alkalmazkodtak. 

Innen van, hogy a ügyelmes górcsövi vizsgálat a sugaras szerkezetnek 

nyomát, az olyanokon, a melyeknek közepén földpátkristály látható, el¬ 

mosódottan ki is mutatja. Az ilynemű viszonyoknak tulajdonitható itt is 

a kőzet anyagának össze-vissza való repedezése, nemkülönben a nagyobb 

földpát kristályoknak rendkívüli repedezettsége is. 

Ott, a hol bizonyos körülményeknél fogva a kőzet anyagának na¬ 

gyobb részén vagy esetleg egé-z terjedelmében sűrűn egymás mellett 

lévő pontokon következik be contractió, a kőzetnek túlnyomó, illetőleg 

összes mennyisége fog apró gömböcskékké, sphaerolithokká válni. Na 

gyón természetes, hogy ezek szorosan egymás- mellett válván ki, egyik 

a másikra nyomást gyakorol, egymást kiképződésükben gátolni fogják 

s a gömböcskék helyett a nyomás sokoldalúságának megfelelőig sok- 



szögit idomok keletkeznek, vagyis létre jő a wiemites féleség, 

mely legtökéletesebb akkor, ha a sphaerolitkok oly nagy számmal s 

oly szorosan egymás mellett képződnek ki, hogy egyetlen egy sem vái- 

katik gömbbé; ekkor úgy látszik mitha az egész kőzet csupa szögle¬ 

tes alakokból volna összerakva. De hogy a sphaerolithoknak egymásra 

gyakorolt, úgyszólván belső nyomásán kiviil még külső vagyis az egész 

kőzet tömegének nyomása is működhetett közre, az abból a körülmény¬ 

ből tűnik ki, hogy mint említve volt, mentői mélyebbre hatolunk, annál 

typusosabb miemites kiképződésre akadunk. 

A kőzettömeg nyomásának befolyását telette tanulságosan illusztrálja 

egy igen érdekes példány, mely oly világos szinü mint a miemites, de 

igen tinóm réteges szerkezetű. Jól megnézve azt látjuk, hogy a rétegek 

anyaga teljesen megfelel a miemites anyagnak, mely azonban nyomás 

következtében vízszintes, helyenként gyürődött réteges helyzetbe jutott. 

A rétegek közt találni nagyszámú egészen lapult gömböcskéket, a szé¬ 

leken pedig nem kis számú, meglehetősen gömbölyű sphaerolithokat, 

úgy látszik tehát, hogy a nyomás csak kis térre szorítkozott s itt meg¬ 

lehetősen egyenletes volt. Mig egyrészt a rétegesség és a sphaerolitkok 

egy részének a rétegek fekvésével megfelelő lapultsága kétségtelenül 

külső nyomásra vall, addig ez a példány egyszersmind igen szépen en¬ 

gedi felismerni azt a szoros összefüggést, mely a spkaerolitkos és mie¬ 

mites féleség közt van. Meg' kell még jegyeznem, hogy a kőzet rétegei 

közt fehér, kissé földes anyagot látunk, melynek lángkisérleti visekedése, 

valamint hidrosiliciumtiuorsavval történt kezelése oligoklas-andesinföld 

pát maradékát árulta el. 

A tömeg nyomására, valamint talán egyéb külső körülményekre 

vezethetők vissza azok az igen tömött miemites féleségek is, a melyek¬ 

nek sokszögletes idomai egymással teljesen össze vannak olvadva és 

hosszúra kinyúlnak, némelykor pedig valósággal redőzötteknek látszanak. 

A Coquand-Semsey fele őslénytani gyűjteményről. 

A magyar kir. Földtani Intézetet tizenöt évi fönnállása óta még soha sem érte 

olyan szerencse, mint a jelen év tavaszán, a midőn egy oly ritka és nagyértékü ado¬ 

mányban részesült, a mely a maga nemében eddigelé páratlanul áll a magyar geoló¬ 

gia fiatal történetében. Az adományozó S e m s e y A n d o r. a magyar tudományos 

vállalatok nagyérdemű maecenása, a magyarhoni Földtani Társulatnak s a kir. m. 

Természettudományi Társulatnak már régebb idő óta tiszteleti tagja, a kit a leg¬ 

utóbbi választások alkalmával a magyar tudományos akadema is tiszteleti tagsággal 

tüntetett ki, azokért a kiváló érdemekért, a melyekkel nevét a magyar tudományos 

munkák előmozdításában feledhetetlenné tette. Az adomány C o qu a n d Henrik- 

Földtani Közlöny XII. évf. 1882. 0 
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nek, a tavaly elhunyt marseillei tanárnak és igen kiváló franczia geológusnak mint¬ 

egy 28,003 darabból álló kövület-gyűjteménye. 

Addig is, inig a Földtani Intézet tisztviselői a Coquand-Semsey-féle gyűjte¬ 

ményt majdan a téli diligentia idején kipakolják és rendezik s esetről-esetre részle¬ 

tenként méltatni fogják, helyén valónak tartjuk, hogy e nevezetes adományról a 

magyar geológia orgánumában a Földtani Közlönyben röviden megemlékezzünk s leg¬ 

alább főkörvonalaiban megismertessük a gyűjtemény jelentőségét és gazdagságát. Az 

adománynak azonban egy kis története is van. 

Az agg C o q u a n d Henrik már több év előtt megbarátkozott azzal a gon¬ 

dolattal, hogy gazdag gyűjteményét, a mely nemcsak igen nagy területek faunáját, de 

egyszersmind az általa leirt fajoknak eredeti példányait is nagyrészt magában foglalja, 

kedvező alkalommal és méltányos áron átengedi valamely tudományos intézetnek. 

De nem volt közönbös dolog reá nézve, hogy a midőn élete alkonyán annyi öröm 

és annyi fáradság tárgyától megválik, hova kerülnek majd az ő gyűjtései és eredeti 

példányai. Forrón óhajtotta, hogy ne kerüljenek rejtekhelyre és ne szórassanak szét, 

hanem azontúl is, ha ő megválik tőlük, szolgálják a geológiát és a palaeontologiát s 

maradjanak meg együtt, megosztatlanul, olyan helyen, a hol a szakértők közvetve 

vagy közvetetlenül mindig hasznát vehetik s a felmerülő kétes vagy vitás esetekben 

megtalálhassák az eredeti példányokat. A múlt év tavaszán dr. Szabó .József 

egyetemi tanár, áfrikai utazásából visszatérve, a hol a franczia természettudósok al¬ 

gíri congressusán képviselte a magyar geológiát, azzal a hirrel lepte meg a magyar 

geológusokat, hogy Coquand tanár hajlandó lenne összes gyűjteményeit átengedni 

Magyarország egyik nyilvános szakintézete számára, de azzal a kikötéssel, hogy meg¬ 

osztatlanul együtt maradjanak s továbbra is az ő nevét viseljék. Bármily örvendetesen 

hatott is ez a hir az első pillanatban az érdeklődő geológusokra, csakhamar a legna¬ 

gyobb lehangoltságnak vetett ágyat: nagy Magyarországon se a kormány, se tu¬ 

dományos intézet, se magános ember, senki sem vállalkozott, hogy a mai pénzbeli 

viszonyok között a 30,000 frank vételárat a gyűjteményért kifizesse. Tervek szövet¬ 

tek és tanácskozások folytak; de nem vezettek semmi positiv eredményre. Ehhez 

járult azután, hogy időközben maga az agg C o q u a n d is elhunyt s már-már úgy 

tetszett, hogy a nagybecsű gyűjtemény soha, semmi körülmények közt sem fogja 

átlépni Magyarország határait. A múlt télen azonban Coquand római kanonok, 

az elhunyt tudósnak testvéröcscse, dr. Szabó József tanárral s a többi érdeklettek¬ 

kel újra fölvette az alkudozások elejtett fonalát s ez alkalommal nem sikertelenül. 

Az örökösök az árnak előbb egyharmadát, később már felét is elengedték, hogy a 

reájuk, laikusokra nézve, már csak kegyeletes becsű gyűjteményt értékesíthessék. 

Az alku létre jött, a gyűjtemény megvásárlására Semsey Andor vállalkozott, 

kijelentvén, hogy azt a Födtsni Intézetnek engedi át, mint a melynek az efféle pa- 

laeontologiai összehasonlító anyagra a hazában legnagyobb, de sőt úgyszólván égető 

szüksége van. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi Ministerium, mint a melynek 

keretébe a Földtani Intézet is tartozik, a gyűjteménynek Marseilleben leendő átvéte¬ 

lével, becsomagoltatásával és hazaszállittatásával dr. Hofmann Károly főgeologot 

és telegdi Roth Lajos osztálygeologot bízta meg, a kik márczius elején indultak 

el Semsey úrral az örvendetes megbízás és munka végrehajtására. 

Marseilleben nagy és kellemetlen meglepetés várta az oda érkezőket, mert mi¬ 

dőn Coquand Pál párisi festőművész, az elhunyt tudósnak édes fia, a gyüj- 

teményt megmutatta, benne az egykori rend helyett igen nagy zavart és rendetlen¬ 

séget, találtak, a mi arra látszott mutatni, hogy avatatlan kezek ártották bele mago¬ 

kat, a kik se az elhunyt tudós emléke, se a tudomány érdeke iránt nem éreztek 
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semmi kegyeletet. Hogy ki okozta a zavart és mikor, azt egyá,tálában nem lehetett 

kideríteni; s minthogy hiába is lett volna minden törekvés a rejtvény földerítésére, 

dr. Hoímann és Roth legott a revisiohoz fogtak, hogy ily módon derítsék 

ki a netalán mutatkozó hiányokat. De az a munka igen nagy időveszteséggel járt s 

Coquand Pál ur, belátva a fölmerült nehézségek súlyos voltát, hajlandónak nyi¬ 

latkozott a hiányok kiegyenlítése fejében a kialkudott árnak egy részét elengedni. 

Az alku nehány napi revisio és eszmecsere után szerencsésen létre is jött. Semsey 

Andor ur hálára méltó liberalitással határozott, nemeslelkü szándékáról, még a bekö¬ 

vetkezett kellemetlen fordulat daczára sem mondott le, az egész meglevő gyűjteményt 

8000 frankon megvásárolta s a vételről szóló okiratot a Földtani Intézet, kiküldött 

tisztviselőinek adta át, a kik azután a becsomagoltatásról és az elszállíttatásról azon¬ 

nal gondoskodtak. 

Hof m a n n és lt o t h ama két hét alatt, a meddig a csomagoltatás eltar¬ 

tott, a gyűjtemény mibenlétéről részletesebb tájékozódást szerezve, azt a véleményü¬ 

ket. fejezték ki, hogy a hiány mindössze nem lehet igen jelentékeny, s hogy az ere¬ 

deti gyűjtemény főtörzse mindenesetre együtt maradt. És mindenekfölött örvendetes 

tényül emelik ki, hogy a Coquand leírásainak alapjául szolgált eredeti pél¬ 

dányok legnagyobb része benne foglaltatik a gyűjteményben. H o fm a n n és Roíli 

urak küldetésükről részletes jelentést terjesztettek a Földtani Intézet igazgatóságá¬ 

hoz s ennek közvetítésével az őket megbízó Ministeriumhoz és eme jelentésük adatai 

alapján a gyűjtemény jellemzésére ide igtatjuk a következőket. 

A gyűjtemény tudományos értéke szerfölött nagy s a Földtani Intézetre nézve 

mint kitűnő és gazdag összehasonlító anyag rendkívül becses. Reánk, ma¬ 

gyar geolegusokra nézve annál fontosabb, mert a kövületek legnagyobb részt azok¬ 

ból a nagy geológiai tartományokból származnak, a melyekbe Magyarországnak egy 

része is beleesik. Gazdagságát tekintve, a gyűjtemény 10,000-nél több számot foglal 

magában, körülbelül 28,000 darab kövülettel; minőség tekintetében pedig elmond¬ 

hatni róla, hogy csaknem kizárólag válogatott, nagyrészt gyönyörű példányokból áll, 

a melyeknek a kiváló becsét Coquand gondos vizsgálatai, a fajoknak pontos 

meghatározása még sokszorosan fokozták, s különösen ki kell emelni azt a szá¬ 

mos eredeti példányt, a mely Coquand leírásainak szolgált alapjául. 

Az egész nagy gyűjtemény több csoportból áll s egy átalános nagy stratigra- 

phiai gyűjteményen kivül 5 kisebb-nagyobb speciális gyűjteményt foglal magában a 

következő rendben : 

1. Különböző systémákból származó, igen szép és gazdag Brachiopod a- 

gyűjtemény. 

2. Egy hasonló, igen szép Ecbinida-gyü jtérné ny. Ez a két gyűjtemény 

főleg kréta-systémabeli fajokban gazdag s csaknem érintetlen. 

3. Spanyolországi alsó krétabeli (aptien) kövületek gyönyörű gyűjte¬ 

ménye. 

4. Kréta-osztrigák gyűjteménye. (Magában foglalja a Coquand által 

a kréta-osztrigák monographiájában leirt eredeti példányok nagy részét). 

5. Algériai gyűjtemény; nagyobbrészt krétabeli kövületekkel. (A Constan¬ 

táé tartomány palaeontologiai monographiájához tartozó eredeti példányokkal.) 

6. Egy nagy, átalános stratigraphiai kövület-gyűjte¬ 

mény, a melyben különösen a délfrancziaországi kréta-lerakódások fajai vannak 

igen gazdagon és kitűnő minőségű példányokban képviselve, de ezen kivül ennek a 

vidéknek a jura csoportja is jelentékeny számban szerepel. 

Ha az egész nagy gyűjteménynek egyes részleteit, tekintjük, úgy azt. mond- 
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hatjuk, hogy mindenekelőtt a délfranczia- és spanyolországi, valamint az algériai 

mediterrán-terület kréta-systémabeli kövületei képezik a gyűjtemény fénypontját. A 

spanyolországi és az algériai gyűjtemény fajokban való gazdagságukra s igy tökéletessé¬ 

gükre nézve bizonyára a legszebbek közé tartoznak; a krétabeli osztrigák gyűjte¬ 

ménye pedig a maga nemében páratlannak nevezhető. A délfrancziaországi jura cso¬ 

port kövületei számra nézve nem vetekednek ugyan a krétabeliekkel, de mindamel¬ 

lett mégis gazdagabban vannak képviselve, mint eleve reményiettük. Aránylag leg¬ 

gyöngébb a harmadkor, de ebben is van igen sok becses anyag, a minek a Földtani 

Intézet nagyon jó hasznát veheti. 

Bízvást elmondhatjuk tehát, hogy ez a gyűjtemény, ha szenvedett is némi 

csorbát, még igy is igen gazdag s nemcsak a Földtani Intézet tudományos czéljaira, 

de egész Magyarország geológiai -és palaeontologiai átkutatására nézve nagyfontos- 

ságu és tényes szerzemény, mert oly össze hasonlító anyag birtokába jutta¬ 

tott bennünket, a melynek a hiányát eddig olyan sokszor és olyan fájdalmasan éreztük! 

A földmivelés-, ipái-- és kereskedelemügyi Minister úr S e m s e y Andor ur¬ 

nák a nagybecsű ajándékért közvetetlenül és személyesen fejezte ki köszönetét s az 

erről szóló jelentést a kormány hivatalos lapjában is közzé tette. 

Kiegészítésül hozzá kell még tennünk, hogy a Copand - Sem sej' - féle 

gyü j temény nehány héttel ezelőtt már meg is érkezett s hészonnégy nagy lá¬ 

dában becsomagolva várakozik az osztályzásra, az újra való rendezésre, a felállításra 

és részletes taujilmányozásra. Ez alkalomból a Földtani Intézet helyiségei két te¬ 

remmel megbővittettek s az uj szerzemény az ősszel s a tél folytán ezekben fog 

elhelyeztetni. 

Nem mulaszthatjuk el, hogy a nemesleikü adományozónak ezért a magyar 

geológiai és palaeontologiai tanulmányokat előmozdító áldozatáért a magunk részéről 

is ki ne fejezzük őszinte és hálás köszönetünket! S e m s e y Andornak ezt 

a jótéteményét a magyar geológusok soha sem fogják elfeledni! 

Dr. Pethö Gyula. 

A túr malinak egy uj termőhelye Magyarországon. 
Dr. R o t h Samu tagtársuuktól, a lőcsei reáliskola tanárától, a kö¬ 

vetkező sorokat vettük : „Az 1880—81-diki iskolai év végén tauitvá- 
nyaiminal a Magas-Tátrába rándultam ki, s ez alkalommal a felkai völ¬ 
gyet és a benne levő gránáttalat is meglátogattuk. Midőn az utóbbin 
egy ideig össze-vissza mászkáltunk, kutatva, hogy a gránátot tartalmazó 
csillám-palát szálban is megtaláljuk-e, egyik tanítványom a törmelék kö¬ 
zött egy ökölnagyságu, feltűnően sötétszinü kőzetdarabra akadt, a mely, 
figyelmesebben meg\izsgálva, turmalin- szikiá uak bizonyult. 

Ez a kőzet főleg fekete szilái, üvegfényü, vékony, gyakran tiialaku 
turmalin-oszlopkákból áll, melyeken némely esetben a ditrigonos oszlop 
kristály-alakja világosan felismerhető. A turmalin mellett fehér csillám 
(muscovit) kevés quarcz és földpát fordul elő; azonkívül még ehalcopyrit 
is van benne, mint zárvány. 

Rövidre lévén szabva tartózkodásunk ideje, nem folytathattuk a 
kutatást; talán sikerül máskor a szálban levő kőzetet felfedezni, mely 
minden bizonynyal valahol a gránátfalban van. 

Lőcsén, 1882. márczius havában. Dr. Pofii Samu. 



XII. évf. 1882. FÖLDTANI KÖZLÖNY. V.— VI. füzet. 

ÉRTEKEZÉSEK. 

A sajomelleki széntelepek, 

Mváló tel intettel a báró Radvánszky-féle hazai uradalom terü¬ 

letén feltárt szánt elegekre. 

Matyasovszky Jakabtól. 

(Előadatott az 1882. évi február 8-ikán tartott szakülésen.) 

I. Felvés. — A szendrői járásban fekvő Kaza helység, a báró 

Radváuszky-félc 10,000 holdas uradalom középpontja, a Sajóvölgy bal¬ 

oldalán, a m. kir. államvasutak vaduai állomásától egy kilométernyire 

fekszik. Ez utóbbi állomás a miskolcz-bánrévei vonalon, Miskolcztól 26 

kilométernyire van. 

A helységet jól járható úthálózat kapcsolja össze az uradalomhoz 

tartozó pusztákkal s a szomszéd községekkel. 

A kazai uradalmi puszták a 2-5 kim. széles Sajóvölgy mindkét 

oldalán terülnek el s a következők: 

A völgy jobb oldalán: Yelezd, Vadna, Ivánka, Harnócz és Blikk- 

allja; a baloldalon: Kaczola, Kálló és Ormos puszták, utóbbi a rudó- 

bányai völgyben, 5 klm.-re az északnyugatnak fekvő, jelenleg élénken 
űzött barnavaskő-bányászattól. 

A Rudóbányáról, illetőleg Telekesről jövő keskeny vágányt! (nemrég 

megnyílt) hegyi pálya az egész ormosi pusztát átszeli, amennyiben Disznós- 

Horváth és Kálló-Szuba helységeket is érintvén, Alsó-Barczikánál, a ha¬ 

sonnevű malom mellett, a Sajónál a m. kir. államvasuttal egyesül. A 
kazai uradalom területe jelentékeny dombvidék. 

A völgyfenék legmélyebb pontja (vadna-kazai pályaudvar 129 m.) 

és a legnagyobb domb (Vecsetál-tető 389 mtr.)„ között a magas¬ 

ság különbsége nem nagyobb 260 méternél. Még szabatosabb 

tájékozást ad az egyes helyek magasságára nézve a következő né¬ 

hány adat: Kaza 155*5 m., Ivarzola puszta 140'5 m., Csűre 254 m., 

Radványtető 292 m., Galgócz 195 m., Milehegy 407*5 m., Füvestető 360 

m, Ivánka 170*5 m., Gombostető 229*5 méter. A lejtők enyhék, a nyúl¬ 

ványok íönsikszerüek, mélyebb bevágások ritkán fordulnak elő. A völ¬ 

gyek és a fensikok első osztályú földeket adnak s gondos művelés alatt 
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állanak. A magasabb és meredekebb dombsorok részben bortermelésre 

szolgálnak, mig a legnagyobb, (>000 holdnyi, területen igen jól kezelt 

erdészet űzetik. Az erdőségeket jobbára tölgyfa, valamint bükk- és 

fenyőfa képezi. A talaj alkotásába betekintést nyújtó feltárások elegendő 

számmal vannak. 

77. Földtani viszonyok. — A kazai uradalom s a szomszéd terü¬ 

letek talaját 3 főéra lerakodásai alkotják, t. i. a mezozoi éra, a har¬ 

madkor és a negyedkor képződményei, melyekben ismét 9 különböző 

tag különböztethető meg. 

A mezozoi érát csupán egy tagja képviseli s ez a fölszín-alkotá- 

sában, a szóban levő területen igen alárendelt szerepet játszik, minthogy 

csak egyes föltárásokat találni, melyek meredek lejtőkön vagy födetle- 

nül maradt kúpokon jutnak napfényre. Ilyenek vannak a Szuka-völgy¬ 

ben, Kurittyán előtt, közel az ut- és a patakhoz ; továbbá a rudóbányai 

völgyben. Pusztád)rmos és Disznós-Horváth között és azon kivid még 

két hegykúpon, melyeknek egyike EENy-ra, másika EK-re fekszik Disz- 

nós-Horváthtól. Nagyobb kiterjedést nyer ez a képlet Szendrő-Lád és 

Szendrő táján. 

E képletnek kőzete kristályos-palás mész, melyet a bécsi geolo- 

gok, kik a vidéket földtanilag felvették, a kőszén-képletbe soroznak. 

Ezek a lueszek pátos, de jó minőségű vaskövekből álló, kisebb-nagyobb 

lencséket és tömzsöket zárnak magukba. Az említett mész e vidéken a 

harmadkor tulajdonképi alapkőzetéül tekinthető. 

A harmadkort a neogén-emelet uégy tagja képviseli. A legmélyebb 

tag szürke és sárga, homokos agyagos márgából álló, széntartalmu és 

30 méter mélységre követhető réteg-sorozatból, valamint 1—2 méter 

vastag kagylópadokból áll, melyekben az Ostrea gingensis, Congerio 

Brardi, Cardium sp. és Perna sp. az uralkodó kövületek. Ez ok¬ 

ból ez az 1—2-5 méter vastag széntelepeket tartalmazó rétegsorozat 

legalább is a legmélyebb felső mediterrán képződésbe sorozható. 

Az említett, mediterrán rétegsorozatra egy, rhyolith-tufákból és 

trachyt-breeciákból álló vastag réteg összlet következik. Az utóbbiak 

kitűnő épitő-anyagot szolgáltatnak. 

Ezek a vulkáni termékek valószínűleg a nagy magyarországi és 

az erdélyi nagy trachyt-kitörések alkalmával, különösen pedig a közeli 

hegyalljai trachyt-kegylánczczal megegyezően a szármát-emelet korsza¬ 

kában jöttek létre. A paunoniai emelet rétegei szintén képviselvék 

a szóban levő területen és pedig az Ormos pusztai téglavetőben, a hol 

az ottani kékes-szürke agyag kitűnő téglaanyagot szolgáltat. 

A negyedkorba tartozó diluviális és alluviális képződmények az 



említett területnek legnagyobb részét elfödik ugyan, de vastagságuk csak 

3—5 méterre rúg. 

A diluvialis képződmények kavicsból, homokos félevetekből, vala¬ 

mint löszből állanak; mindkettő a völgylejtőket és a fönsikokat takarja. 

Az allnviális képződmények csaknem kizárólag a völgyek fenekén 

találhatók és agyag-, homok- s kavicsból állanak. Vastartalmú mésztufák¬ 

ból álló forrás-üledékek a Kaza közelében levő Pacsáuvölgyből is isme¬ 

retesek. 
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III. A szén előfordulása. — A báró* Radvánszky-féle kazal urada¬ 

lom területén a szén előfordulását három kutató-tárnában, egy kutató- 

aknában és öt szénkibukkanásban észleltem. Azonkiviil a közvetetleniil 

szomszédos idegen területeken nyolez, részben kutató, részben régente 

bányászatra szolgált) szállitó-tárna s egy száll itó-akna található. 

A Sajti völgy baloldalán elterülő uradalomban Kaczola-puszta közelé¬ 

ben, egy vízmosásban van egy szénkibukkanás s ettől néhány méternyi 

távolban egy 43 méter mélységre hajtott kutató-tárnában egy 1*3 mtr. 

vastag széntelep, nehány centiméter vastag pala-közfekvettel. 

A telep csekély, 7 foknyi dőléssel bir északnyugat télé. Köz vé¬ 

telien fedője egy osztriga-pad. 

A káliói kutató tárna 56 méter hosszú a Szuhavölgy jobboldali 

lejtőjén, közvetetleniil a knrittyáni és disznós-horvátlii ut-elágazásnál 

fekszik. Itt egy l-75 méter vastag tiszta széntelep van, mely azonban 

nincsen teljes vastagságában feltárva. Ez csekély, S foknyi dőlést mutat 

északnyugat felé. 

Közvetetten fedője osztriga-pad. 

Az ormosi pusztán van egy szénkibukkanás a patakmederben. 

Kutató-akna a völgyben, közvetetleniil balra az úttól s a rudóbányai vas¬ 

pályától. Az akna mélysége 12 méter; egy kagyló-pad áttörése után, 

9 méter mélységben, 2 méter vastag széntelep táratott fel, mely kissé a 

völgyfenék felé hajlik. 

Eltekintve kis, helyi eltérésektől, egészen hasonló települési viszo¬ 

nyok mutatkoznak az uradalommal közvetetleniil szomszédos idegen egyes 

tulajdonosok birtokában levő bányatelepeken és kutató föltárásokban. 

A legrégibb bánya Disznós-Horváth közelében a hegységtől északra, 

a rudóbányai völgy bal lejtőjén fekszik. Itt három messze elágazó tárna 

vau hajtva. De jelenleg csak egy van művelés alatt, t. i. a középső, 

mert az egyik — a falu közelében lévő — többszöri beomlás folytán 

járhatatlan, a harmadik pedig (az északi) mélyebbre hajtatott, hogy az 

állítólag 5*5 méterre elvetett telepet feltárja. Az összes aknák — a tor¬ 

kolat kivételével — ácsolat nélkül valók és elegendő biztosságot nyúj¬ 
tanak, amennyiben a közvetetten fedő itt is 1 — 1'5 méter vastag osztriga- 

és eardium-padból áll. 

A rudóbányai völgyben, Ormos-puszta felé, a jobboldali völgy-lej¬ 

tőn még egy 15 méternyire hajtott kutató-tárna található és egy 2 mé¬ 

ter vastag telep van feltárva (Sárkány ur tulajdona), a mely csekély, 

nyugat-délnyugati dőlést mutat s befelé vastagszik. 

A kurittyáni kutató-tárnában ugyanily települési viszonyok ész¬ 
lelhetők. 

Nyárádon Maderspaeh Livius bányatulajdonos által nagyon észsze- 
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riien mii vettetik egy szállitó-tárna s egy kutató akna. A következő ada¬ 

tokat nagyobbrészt a kutató-lajstromból szerezhettem. A nyárádi tárna 

egyenesen L)K felé (h. 15) 151 méternyire van hajtva. Itten egy 18 

mtrnyi vetődés is észlelhető li. 12 (dél) felé. A szénfejtés, a pillérfejtési 

mód szerint történik s ácsolatot nem szükségei. 
A tárnanyilástól köriilbelől 50 méterre DNy-nak fekvő (28’1 mé¬ 

ter mély) kutató-akna átmetszete a következő: 

1. Televényföld, lösz, diluvialis kavics. 3’3 méter 

2. Homokos, csillámos, sárga tályag Cardiumokkal 

3 Csillámos, szürke tályag Gardáimmal és Buccinum tőre- 

3-0 V 

déliekkel. 
4. Szürke tályag, kagyló-pad, Card., Congeria Brardi, Myti- 

12-0 

lus, Nerita picta. 5-0 

5. Szürke, homokos tályag, Card., Cgr., Cerithium . 

6. Osztriga-pad, fehéres-szürke tályag, Perna, Mytil., Ostr. 

0-8 

ging., Cgr., Nerita picta, Gertii, pictum é. a. s. 1. . 1-0 V 

7. Széntele]). 2-0 V 

8. Sárga tályag (Cyrena, Card. Cerith.) .... • • 1-0 V 

28-l méter 

A Sajóvölgytől északra fekvő területen, Galgócz mellett még egy 

70 méterre ÉNy-ra hajtott kutató-tárna létezik. A talált telep 70 cmt. 

vastag és ÉK. felé dől. A települési viszonyok a már említettekkel 

azonosak. 

Megemlítendő még itt egy széukibukkanás a kazai utón, a 

szőlők alatt, a temetőtől keletre. 

A Sajóvölgytől délre eső uradalmi területen két helyen vau ki¬ 

mutatva a szén előfordulása. 

Sajó-Ivánka mellett egy vízmosásban, közel a felszínhez egy 70 

cmt. vastag széukibukkanás van. Fedője szürke tályag, számos ostraco- 

dával, fektéje pedig meglehetős vastag, homokos, sárga tályagból álló 

összlet. E széukibukkanás közelében állítólag évek előtt egy 34 méter 

mély akna hajtatott, amely jelenleg be van temetve. Egyéb adatok ide 

vonatkozólag nem voltak szerezhetők. 

Az uradalmi terület ezen részében levő második szénelőfordulás 

— a tardonai völgy egyik mellékvölgyében, a liarnóezi erdőben — 

Vecsetálallja és BükktetŐallja néven ismeretes. Az árokbeli kibukkanás 

közelében h. 12 felé egy 6 méter hosszú tárna hajtatott s egy 75 cmt. 

vastag, szép széntelep táratott fel, melynek 8 foknyi ÉNy felé való dő¬ 

lése van. Itt a közvetetten fedő sötétszürke, csillámban bővelkedő homo¬ 

kos tályag, melyben Cardiumok és Cyrenák uralkodnak, tehát ezen fekvő, 
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a Sajóvölgytől É-ra levő fekvő telepeknek felel meg, amely körülmény 

arra mutat, hogy itt más, mélyebb teleppel van dolgunk. 

A Sajóvölgy déli területén még egy kutató-tárnát észleltem a Bán¬ 

völgyben, Barcza falu mellett. Itt egy 42 méter bosszú tárna által 70 

cmtnyi vastagságú telep táratott föl. Az itteni települési viszonyok a 

Sajóvölgy baloldali területén levőkkel egyeznek meg. A fedő itt is osz- 

triga-pad. 

Ha már most az elsorolt szénelőfordulásokat egymással összeha¬ 

sonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy szoros kapcsolatban állanak és rész¬ 

ben egy tagját, részben pedig folytatását képezik ama sok négyszög- 

mérföldre terjedő ncogén-összletnek, a mely egyrészt a Bükk- és Mátra- 

begység, másrészt pedig a gömör és tornamegyei kárpáti vonulat között 

levő nagy harmadkori tengcröbölben lerakódott. 

IV. A szén mennyisége és minősége. — Jóllehet a kazai uradalom 

területén eszközlendő fúrások és aknák által bizton számíthatni több mé¬ 

lyebb telepnek feltárására, mindazonáltal a szénmennyiség kiszámításá¬ 

nál csak egy telepre szorítkozom és minthogy — egyes helyi zavaró- 

dásoktól eltekintve — a települési viszonyok normálisoknak tekinthetők, 

tehát a telep is laposan lejtőnek vehető, ennélfogva a szén mennyisége 

a következőleg mutatkozik. 

Ha a 10,000 holdnyi uradalmi területnek egyharmadát völgyki¬ 

mosásokra levonjuk és holdját 1200 □ ölével számítjuk, a telepnek 

egész kiterjedése 7.200,000 □ öl. 

Ha a telep vastagságát átlag csak 1*5 méter — 0'79 ölnek vesz- 

szük, akkor a köbtartalom lesz: 5.688,000 köb-öl. Köb-ölét 100 bécsi 

mázsával számítva, 568.000,000 bécsi mázsa súlyú szenet nyerünk ered¬ 

ményül. 

A kazai uradalom szene barnásfekete, lignitcs barnaszén, amelyet 

részint tisztán kivehető faszövegü, összenyomott törzs- és ágdarabokból, 

részint pedig földes, különböző növénymaradványokból álló, merev fény¬ 

telen, palás, csaknem fekete szénanyag alkot. A szén továbbá igen szi¬ 

lárdnak látszik, mert a harnóczi erdőbeli (Biikktetőallja) kutató-tárna 

szájánál több mázsa darabos szén észleltetett, melyek 4 hónapon át 

voltak kitéve a légbeliek romboló hatásának s csak néhány repedést 

mutattak. Mint minden barnaszén és lignit, úgy ez a kérdésben levő 

szén sem alkalmas kokszolásra, azonban finomítókban, regenerátoroknál 

és mozdonyfütésre átalában igen jól lesz értékesíthető, mivel ez a szén 

a rimamurányvölgyi vasgyár-társulat ózdi szenének s a diósgyőr melletti 

gyertyánvölgyi legjobb szénnek felel meg, melyek évek óta különböző 

vasmiifolyamatoknál sikerrel használtatnak. 
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V. Következtetések. — Az elsorolt adatokból kitűnik a területnek 

roppant széngazdagsága és tekintetbe véve azt, hogy: 1) a széntelepek 

mindenütt könnyen megközelíthetők s jobbára a völgyfenék fölött fek¬ 

szenek; tehát emelésre szükség nincs; 2) hogy egy szilárd kagyló-pad 

kitűnő fedőt szolgáltat, úgy hogy a szénfejtésnél faácsolat alig szükséges 

és 3. tekintetbe véve a szénterületnek kedvező fekvését a rudóbányai 

völgy torkolatánál, hol nagyszerű vasérczfekhelyek és vasművek vannak, 

továbbá a Sajóvölgyben, a hol megint báró Rothschild készül vasfinomitó- 

kat felállítani; tekintetbe véve végül, miként idővel a magyar alföld szén- 

szükséglete nagyobbára erről a területről fog födöztetni; nem forog főn 

kétség az iránt, hogy a kérdésben levő terület széntelepei nagyszerű, tar¬ 

tós és jövedelmező szénbányászatnak fogják alapját képezni. 

Feherlemplom-Kubin környékének földtani viszonyairól. 

Halaváts Gyulától. 

(Előadatott az 1882. évi február hó 8-án tartott szakülésen.) 

1881. nyarán, osztályfőnököm, Böckh János m. k. főgeolog 

űr engem igen megtisztelő megbízása folytáu, az előző évben felvett 

területhez (a Lókva hegység) éjszakról és nyugatról közvetetlenül csat¬ 

lakozó területen, Fehértemplom és Knbin vidéken (Ivrassó-, Szörény- és 

Tcmesmegye) folytattam földtani felvételeimet. 

Az általam bejárt területetJ) délről Hősies és O-Palánka között a 

Duna, O-Palánka és Szászkabánya közt pedig a Néra határolja; keletről 

Szászkabánya és Szokolár között az ott jelentkező mezozoi korszakbeli 

üledék, Szokolár és Illadia között trachyt (Cotta Banatitja), llladia és 

Csiklova közt pedig kristályos palák; éjszakról Csiklova és Rakasdia 

között a Csiklova patak, Uj-Russova és Szubotieza közt a Vicsinik patak, 

majd a 73/XLI1. jelű lap É. széle; nyugatról végül az előbb említett lap 

Ny. széle, a deliblat-kubini út egy része s a 75/XLI jelű lap Ny. széle 

határolja. 

‘) Irodalma: 

Foetterle F. — Dcr westliche Theil des serbisch-banater MRitargrenz- 

Gebietes (Vcrli. d. k. k. geol. R. A. 1870 Jg. 234- 1.) 
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A területet a táborkari térképnek következő lapjai foglalják ma¬ 

gukban : 

74. 75. 76. 73. 74. 75. 72. 73. 74. 72. 73. 

XLI ’ XLII ’ XLIII ’ XLIV ’ 

Összes nagysága 21 □ mérföld. 

Területem földtani alkotásában: a Lókva kristályos palái, trachyt, 

neogén, diluviális és alluviális korú üledékek vesznek részt s befolyásol¬ 

ják dorborzati viszonyait. Mig ugyanis a Néra partján előjövő keskeny 

kristályos pala-öv nem ép magas begyeket alkot (pl. Szlatinánál a 

Gyalu Beuca 305 in., Bogodincznél a Gyalu Kosului 322 m., Naidasuál 

a Gyalu Satului 211 m., Kusicsnál a Sevacz-hegy 248 m.) addig a 

neogén-koru üledék a K. part mentében még jó magasan fellmzódik (pl. 

Illadiánál a Tuffa begy 297 m., Pótoknál a Gyalu Sokorui 344 m.) 

nyugat felé azonban mindinkább alacsonyobbá s dombvidékké lesz 

(egyes csúcsok magasságai: Illadia és Kakasdia közt a Dumbráva 236 m., 

Makovistyenél a Sabrana duki 204 m., Csukicsnál a Gyalu Csukicsului 

218 m., Rébenbergnél a Kulme 225 m.) — Még tovább nyugatra pedig, 

a liol a felszínen már a diluviális korú képződmények jelentkeznek, 

a terrain mindinkább ellaposodik s átmegy az Alföld rónájába, melynek 

síkságát csak a Karas völgye s a Grebenácz és Deliblát közt lévő futó- 

homok folyton vándorló buczkái zavarják meg. (A tenger színe fölötti 

magasságot illetőleg: Fehértemplomtól É.-ra a Soai még 153 m., holott 

Parta községe már csak 93, Deliblát 96, Kubin 77 m.-nyíre fekszik a 

tenger színe fölött.) 

Vizeit e vidék a Néra és Karas közvetítésével, sőt közvetetlenül is, 

a Dunába ömleszti. 

Területem földtani alkotásában — mint már fentebb emlitém, — 

kristályos palák, trachyt, neogén-, diluviális- és alluvialis korú képződmé¬ 

nyek vesznek részt, melyeket röviden a következőkben van szerencsém 

megismertetni. 

Kristályos palák. 

Kristályos palák, keskeny szegélyként, a Néra mentén jeleukeznek, 

mely folyásának e részében, Romáu-Szászka és Kusics között, ezen képződ- 

Marka G. — Einige Notizen iiber das Banater Gebirge. — (Jahrb. d. k. k. 

geol. R. A. Bd. XIX. (869), p. 304.) 

WesselyJ. — Dér europáische Flugsand und seinc Kultur. Wien, 1873. 8°. 

Toula Fr. — Die geologisch-geographisclien Verháltnisse des Temesváréi- 

Handelskammer Bezirkes (Comitate Torontál, Temes, Krassó und Szörény) (Mitth. 

d. k. k. geogr. Ges. in Wien. Jg. 1880. p. 49.) 
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menybe vájta keskeny ágyát. S mert e vonalat az 1880. évi felvétele¬ 

imről szóló jelentésemben emlitett Lókva hegységben kristályos pala¬ 

képződménynek a Néra által elszakított része, itt ugyanazon kristá¬ 

lyos palákkal találkoztam, melyeket a Lokvából ott felhozok, s jelesen 

e keskeny vonulatban gneisz, csillám- és chloritpala többszörösen válta¬ 

kozva fordul elő. E rétegek, megfelelően a Lókva kristályos paláinak 

rétegeivel, 45—65 fokkal tulnyomólag ÉNy. (20—21 bora) felé dőlnek. 

Trachyt. 

Már fentebb, felvételi területem keleti határának körülírásánál 

megemlitém, miszerint Szokolár és Illadia között trachyt képezi azt. 

Ugyanez a trachyt, nem messze a határtól, llládia táján, területemen is 

jelenkezik s alkotja az Uladiától DNy.-ra lévő Cfyalu Oblica, és az E.-ra 

fekvő Tuffa hegyet. Ugyanazon kőzetre bukkantam itt, mely már az 

irodalomban többször tárgyaltatott. — A bányászok s a régibb geologok 

syenit név alatt említik, C o 11 a bánátit névvel jelölte, mig újabban Dr. 

Szabó József egyet, tanár urx) a D.-re nem messze fekvő Szászka- 

bányán és környékén előforduló s a szóban levővel azonos kőzetet meg¬ 

vizsgálván, azt andesin-kvarcztrachytnak ismerte fel. Az illadiai tömzs 

anyaga gránitos szövegű, kiválóit nagy földpát, amphibol és csillámmal; 

a légbeliek által azonban annyira meg van támadva, hogy murvává 

széthull. E normál kifejlődés mellett észleltem zöldkő módosulatát is. 

Neogén-osztdly. 

A magyar neogén tenger dk-i csücskének partját képezte egykor 

az elébb enditett kristályos palák és mezozoi érabeli üledék által al¬ 

kotott hegység. Az ezen partokon belől levő medenezét ma durva-fino¬ 

mabb kavics, homok, konglomcrát s homokkő és változó agyagtartalom 

márgák töltik ki, melyek, a bennök talált szerves maradványok alapján 

a mediterrán, szármát és pontusi korban lerakodottnak ismerhetők fel. 

Az c korszakbeli üledéket nyugat felé szakadatlan kiterjedésben 

a Fehértemplom és Nikolincz között képzelt vonaltól Ny-ra még követ¬ 

hettem egy darabig, csakhamar azonban a diluvialis korú lösz alá me¬ 

rül, úgy hogy Rótkirchen és Ruszova községek már a diluviumra épültek. 

Mediterrán-emelet. — Kövületekkel kimutatható mediterrán korú 

lerakodásra csak egy ponton akadtam. E pont Román-Csiklovától D-re 

az Ursori hegy Ny-ti lejtőjén kezdődő árokban vau. Itt világos-sárgás 

‘) Földtani Közlöny V. köt. (1875) 73. 1. 
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szinii márgás homok, közbe települt durva kvarcz-homokkal van feltárva, 

melyből a következő szerves maradványokat sikerült gyűjteni : 

Cardiurn cfr. edule, Linné. 

Arca cfr. lactea, Linné. 

Ostrea sp. (Obere Klappe.) 

Buccmum rniocenicum, Michti. 

„ Dujardini, Desk. 

Gerithium pictum, Bast. 

Gerithiurn sp. (cfr. ligmtarum,) 

Eichw. 

„ nodoso-plicatum, M. Horn. 

Natica helicina, Brocc. 

Neritina picta, Fél’. 

Helix sp. 

Ez a lerakodás területem más pontjain nem lát napvilágot. 

A kövületeket tartalmazó rétegre helyenként laza homokkővé tö¬ 

mörült, durvább kvarczhomok közfekveteket tartalmazó, tinóm, sárgás 

homok, majd durva kavics települt, de a melyet én, az alább előadandó 

oknál fogva, már a szármát korban lerakodottnak tartok. 

Szár mát-emelet. A szármát korú üledék nem épen széles övben 

egészen Rébcnbergig, a part mentében jelentkezik, s durva mészhömpö- 

lyökbol, kavicsból, konglomerátból, homokból, homokkőből, homokos 

márgákból és agyagból áll 

E rétegcsoport egy szép feltárására akadtam Botoktól D-re, a 

Gyalu Sokerni-ról jövő árokban, Ind legalsó rétegként sok ostrea-héjat 

és lignit darabkákat tartalmazó agyag fordul elő, majd 

durva kvarcz-homok; 

agyag; 
durva, kavicsos kvarcz-homok Cerithiumokkal; 

kékes, homokos agyag, mely sok Cardiurn és Modiola héjat tar¬ 

talmaz ; gyűjteni azonban, a héjak törékenysége miatt, nem lehetett; 

finom homok, fcdőbb részeiben több vékony meszes homokkő¬ 

paddal ; 

hatalmas konglomcrát, óriási, egész akős hordó nagyságnyi mész- 

hömpölyökkel ; 

finomabb kvarcz-homok, homokkő-padokkal, végül 

mészkő-kavicsos homok. 

Ez a rétegsor, csekély módosulatokkal a keleti part hosszában, 

Komán-Csiklova, Illadia, Szokolárl) Potok, Szlatina táján mindenütt 

előfordul. 

‘) Potok és Szokolár között, nem messze az úttól van az a fúrólyuk, mely- 

lyel a 81 ölben akadtak az alaphegységet képező mészre, s a melylyel feltárt réte¬ 

gek sorozatát közli M a r k a G. fentebb idézett közleményében és ezáltal becses 

adatokat nyújt az e vidéken kifejlődött rétegsorozat egymásutánjának ismeretéhez. 

A rétegsor közlése után ezeket mondja : „Diese Schichtung tritt in einzelnen gerin- 

ger Schwankungen von Nikolincze über Csukics Petrilova, Szlatina Potok . . . auf“, 
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E lerakodás éjszakibb részében, Szokolár és Illadia között, a 

Dunbude la Groee-ről jövő árokban, a két helységet összekötő úttól 

nem messze, egyik fedőbb, kékes szinii agyagos homokjából (melyre 

mészkavics települt) a következő alakokat gyűjtöttem : Murex sublavatus, 

Bast., Gerithium pictum, Bast., Ervilia podolica, Eichvv. Ez alatt néhol 

konglomerattá tömörült kavics fordul elő; majd sárga, márgás homok; 

konglomerát; s ismét kékes agyagos homok s benne: Ervilia poclolica, 

Eichw., Syndosmya sp., Trochus Celinae, Andr., Rissoa angulata, Eichw., 

Rissoa inflata, Andr., Rissoa cfr. costellata, Grat., Ostracoddk és Fora- 

miniferák. 

És mig a keleti part mentén, hol a partot a mezozoi korszakbeli 

mészhegység képezi, a szármátkoru üledék tulnyomólag e durva törme¬ 

lék-kőzetekből áll, addig a déli part mentén, hol azt a kristályos palák 

képezik, arczulata szelídül s linomabb törmelék-kőzetek: homok, ho¬ 

mokkő , márga által van képviselve. 

így Szlatina környékén már vékony homokkő-padokat magába 

záró sárga homokot észleltem; a helységtől D-re pedig, a szilváskertek 

között kezdődő s a szászkabányai út Ny-ra való kanyarodásánál vég¬ 

ződő árokban, a forrás közelében, egy kékes szinii, csillámban bővel¬ 

kedő, agyagos homokból a következő szerves maradványokat gyűjtöttem: 

Syndosmya reflexa, Eichw. sp., Donax lucida, Eichw., Gardium obsoletum, 

Eichw., Trochus pictus, Eichw., Trochus Celinae, Andr., Rissoa, Ostracoddk. 

Még tovább nyugatra, Petrilova és Rébenberg környékén2) a ho¬ 

mok mindinkább tömörül, szilárd 10—30 cm. vastag, a vállapon con- 

cretioszerü, homokkőpadokká tömörül, melyek fölött sárgás szinii, ho¬ 

mokos, csillámos márgák következnek. A homokkövet építési czélokra 

úgy Petrilova, mint Rébenberg környékén fejtik s e kőbányákban e 

lerakodás fel van tárva. 

Petrilovától DNy-ra, a kosta-keresi s a petrilova-rébenbergi ország¬ 

út közt van az egyik kőbánya. Itt a homokkő-padokra eleinte homokos 

mely szavaival nem lehetek egy véleményen, miután Nikolincz és (Jsukics táján, mini 

azt később elmondom, a pontusi rétegek vannak már, holott e fúrólyuk a szármát, 

tehát mélyebb rétegek területén fekszik. 

a) F ö 11 e r 1 e fentebb idézett közleményében e két helység közelében feltárt 

lerakodást említve következőket mondja: „ín dem ausgedehnten Ilügel- und 1-org¬ 

ián de dér Umgebung von Weisskirchen sind Tertiárschichten nur an einzelnen Punkten 

entblösst, wie bei Rebenberg und Naidas (szerintem Petrilova), wo Sand und Sand- 

steine mit Cardien und Cerithien auftreten, die dér sarmatischen Stufe angehören,“ 

Mint majd a későbbiekből kitűnik, én a feltárásokban gyűjtöttem, Cerithiumot 

azonban nem találtam. Nem hagyhatom különben cmlittetlenül azt, hogy Fötterle e 

két lelőhelye a Hauer-féle átnézetes térképen teljesen hiányzik. 
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márga ülepedett le, melyből a következő kövületek valók: Gardium ol- 

soletum, Eicliw., Gardium plicatum, Eichw., Ervilia Podolica, Eiclivv., Mo- 

diola marginata, Eichw.; majd palás s kevésbbc homokos márga követke¬ 

zik levéllenyomatokkal s a sort, szétporló mészkonkretiokat, s közben 

márgás fekveteket tartalmazó durvább homok zárja l»e. 

A homokkőpadok itt ENy-ra (21 hóra) 15°-kal dőlnek s a kőbánya 

elején visszacsapott gyűrődést mutatnak. 

E kőbányában Richter János fehértemplomi kőfaragó töreti a ho¬ 

mokkövet. 

Rébenberg környékén pedig, hol a szármát üledék csakhamar a 

pontusi emelet alá bukik, közel a helységhez, a Kaiméról jövő árok 

végén e homokkőre több kőbánya van nyitva s benne a rétegek feltárva. 

A legészakibb kőbánya a fedőbb rétegeket, körülbelül 1—2 cm. 

vastag csillámszegény homokkal változó homokkőpadokat tárja fél. 

Egyik vékonyabb homokkőpad sok szerves maradványt tartalmaz s belőle 

a Gardium obsóletum, Eichw. és a Gardium plicatum, Eichw. fajokat 

sikerült gyűjteni. A homokkőpadok itten ÉEN. (23 h.) felé dőlnek 30 

fokkal. 

E kőbányától délre, alig 100 lépésnyire van a második, melyben 

a rétegek hasonló dőlésnek s alul homokkal váltakozó, homokkőpadok 

vannak feltárva, melyeket azonban nem sik, hanem hullámos konkre- 

tiókra emlékeztető lapok határolnak, úgy hogy inkább táblaszerü kon- 

kretióknak, mint padoknak nevezhetők. Rájok, homok, majd növény¬ 

lenyomatokat tartalmazó palás márga települt. 

Még tovább délnek, a harmadik kőbányában, csak a márgák van¬ 

nak feltárva, melyek itt, ugylátszik, már vízszintes eredeti helyzetükben 

nincsenek megzavarva. 

Végül a domb csúcsán van egy negyedik feltárás, melyben az 

üledék alját vízszintes homokkőpad képezi, erre egy kristályos pala- 

hömpölyöket tartalmazó konglomerát-pad, majd az oldalban zöldes színű, 

homokos agyagmárgák telepedtek rá. Ezen agyagmárgákból a Gardium 

plicatum, Eichw. és Modiola marginata, Eichw. fajokat gyűjtöttem. 

Pontusi emelet. — Az elébb tárgyalt, túlnyomókig durvább törme¬ 

lékkőzetek alkotta szármát korú rétegcsoportra, a medenezében beljebb, 

tetemes vastagságban csokoládé-szinti, változó agyagtartalma márgák, 

majd homokos agyag és homok rakódtak le, melyek, a bennük előfor¬ 

duló szerves maradványok alapján, már a pontusi korra vallnak. 

Az ezen rétegcsoport alsó tagjaként szereplő agyagmárgák Ra- 

kasdia, Makovistye és Csukies környékén fordulnak elő, s mindenütt 

tartalmaznak Congeriákat és Cardiuniókat, azonban e kövületek áta- 



Iában igen rósz megtartásnak s gyérek. Csukicstól D-re, a D. Csuki- 

csulujra vivő ut mellett egy vízmosásban a következő szerves maradvá¬ 

nyokat gyűjtöttem : 

Valenciennesia, sp. 

Cár dilim, sp. (cfr. Oriovacense, 

Neum.) 

Gardium Abichi, R. Hoern. 

A felsőbb, sárgás szinti agyagos homok- és homokból álló ré¬ 

tegek Nikolincz, Russova, Krusicza, Fehértemplom táján jelentkeznek s 

szintén tartalmaznak, bár gyéren Cougcriákat és Cardiumokat. E lerakodást 

szépen feltárva a Golobrdo hegyen lévő s Krnsiczára vezető métyutban 

észleltem ; Kikeli néznél pedig, a helység közepén torkolló árokban jclen- 

kező sárgás agyagos homokból a következő szerves maradványokat 

gyűjtöttem: Gardium Garnuntinum, Partseh., Gongeria, nov. fönn., Congeria 

nov. form. 

Atalában, délmagyarországi pontusi emeletünk átaláuos jellemére, 

határozottan s jól jellemzett lerakodás, ha azonban az egyes szerves 

maradványokat közelebbről szemügyre veszszük, csakhamar azon tapasz¬ 

talatra jutunk, miszerint az alakok túlnyomó része uj alak, mely sok¬ 

szor több typus vegyüléke. 

Gardium Syrmiense, R. lloern. 

Garnuntinum, Partseh. 

Gongeria sp. (nov. form.) 

Diluvium. 

Felvételi területem diluviumkoru képződményei háromfélék: agyag- 

lösz és homok. Az elébb tárgyalt neogéukoru üledéktől Ny.-ra jelentkeznek 

két vonulatban, E és D-ről határolva a közbeeső futóhomok területet. 

A diluvium legmélyebb tagját képező s márga-konkrécziókat tar¬ 

talmazó sárga agyag Berlistye-Russzova táján jelentkezik Rótkirehen 

felé keskenyülő vonulatban, 

A lösz az ő szokott, szárazföldi csigákat és emlősöket magába 

záró kifejlődésében, az északi vonulatban Jám, Mirkovácz, Rótkirehen, 

Duplái, Jaszenova, Lagerdorf, Zagajcza, Parta, Oresácz és Grebenácz 

táján, két részre osztva a Ivaras ártere által, van jelen. Dupláinál köz¬ 

vetlenül az ott lévő dák földvár alatt folyva, azt alámossa, úgy, hogy 

a partból nagyobb darabok szakadnak le s legnagyobb valószínűséggel 

innét valók azon mammut - csontok, melyeket alább, Grcbenáczuál a 

Karasböl a halászok kiemelnek. Ivass Kálmán, grebenáczi jegyző ur szí¬ 

vessége folytán én is hoztam haza egy mammuth-lábszárcsont-töredéket 

intézetünk gyűjteményei számára. A fehértemplomi városi múzeumban 

egy lapoczka-csontot mutattak, mely ugyancsak innét való. 
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A déli vonulatban Deliblátnál akadtam löszre. Ez ennek a vonu¬ 

latnak legdélibb része; ENy télé való folytatásának kinyomozása a 

jövő feladata. 

A diluviális homok Grebenácz, Uj-Palánka, Dubovácz táján jő elő 

s nem éj) széles övben, a belőle képződő futóhomok területet veszi 

körül. A osztrovoi szigeten, a helység közelében jelentkező dombokat 

e képződménynek a szerb partról való elszakított részeként vagyok haj¬ 

landó tekinteni. 

Alluvium. 

A jelenkor képződményei közt bizonyára első sorban felvételi terü¬ 

letem futóhomokja érdemel említést óriási terjedelme, buczkáinak nagy¬ 

sága és sivársága miatt. A íutóhomok Grebenácz, Dubovácz és Deliblát közt 

.‘32 kilom. hosszúságban és 13 km.-uyi szélességben, körülbelül 400 □klmt. 

terjedelemben Wessely szerint „Európa legimpozánsabb futóhomok terü¬ 

lete'melynek folyton vándorló buczkái a 30—55 m. relatív magassá¬ 

got érik el. A buczka sorok DK-ENy. irányúak s ily irányú légáram 

nak köszönik létüket. A homok tulnyomólag kvarcz-szemcsékből áll, s 

Wessely észleletei szerint, Európa legfinomabb futóhomokja, mennyiben 

a szemek nagysága 1—0‘02 mm. között változik. 

Dunánk hatalmas árterét éjszakról Plosicz, Kubin, Bavanistye, 

Deliblát és Gája táján egy, a Duna árteréből tetemesebben kiemelkedő, 

némi rétegzést eláruló, s majd világosabb, majd sötétebb sárga agyagos 

homokból álló terrasse kiséri tetemes szélességben, melyet egyelőre ó- 

alluviális képződményként említek itt fel s mint ilyet választottam ki a 

térképen. 

Felemlitendők továbbá azon, Deliblát és Kubin környékén jelent¬ 

kező s a fentebbi agyagos homok területén elterülő mocsarak, melyek 

a lösznek a futó-homokkal való érintkezésén felbugyogó forrásokból 

tápláltatnak. 

Végül pedig fel kell említeni úgy a Duna, mint a Karas és Néra 

mentén, tetemes szélességben elterülő, s e folyók árterein lerakodó kép¬ 

ződményt, melynek anyaga tulnyomólag homokos agyag, de a Néra 

kavicsot is hord le. 
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Az „Aesculap Bilter Water Company Limited London'1 czég 
kelenföldi (budai) kutjairol. 

Szontagli Tamástól. 

(Előadatott az 1882. április 5-én tartott szakülésen.) 

Körülbelül négy éve, hogy egy londoni szövetkezet a kelenföldi 

elhanyagolt Strohofer-féle Aesculap keseriiviz kutat megvette. A tár¬ 

sulat képviseletét s a szükséges épület és felszerelés előállítását Szon- 

tagh Sámuel ur vállalta el, ki még az első év őszén megkezdte a töl¬ 

tést és 100,000 üveggel küldött Londonba. — 1881-ben közbejött aka¬ 

dályok miatt csali 40,000 litert küldhettünk ki, melynek a töltését és 

kezelését én eszközöltettem. Ezen idő alatt a társulat egyik igazgató 

tagja Londonból ide utazott, hogy az üzlet nagyobbitására vonatkozó 

terveket személyesen megbeszélje. A tanácskozások első eredménye az 

volt, hogy egy uj kút kiépítésére kaptunk megbízást. — Ez a második 

kút múlt év november havában, a fúrás befejezése után, ki is épült s 

a víz minőségével és mennyiségével teljesen meg vagyunk elégedve. — 

A munkálatok alkalmával szerzett tapasztalataimat, bátor vagyok a 

tisztelt szakülésnek a következőkben röviden előadni. 

A Kelenföldnek az a része, hol az „Aesculap^ kutak vannak, a 

Mattoni és Wille-féle „Király“ keseriiviz forrásoktól nem messzire, Promon- 

tor felé, tehát D-nek, ezeknél valamivel mélyebb fekvésű; valószínű, 

hogy e kis lapálynak legmélyebb pontját foglalja el. 

A felszíni talaj fekete televényes-agyag silány növényzettel. A geo¬ 

lógiai térképen ez a terület alluviumnak vau jelezve, melyet Ny-ról 

lösz, É-ról kis-czelli tályag és részben ismét lösz határol. E határkép¬ 

letek félkör alakú magaslatokat alkotnak, olyképen, hogy a csapadékok 

a kelenföldi lapályon át folynak le. 

A régi Aesculap kút 267 cmtr mély, 180 cmtr széles s átlagos 

vízállása 114 cintrre tehető. A kút belseje promontori Ceritbium-mész- 

kővel van kiépítve, mely, mint több ízben volt alkalmam észlelni, alig 

bocsátja át a vizet, s igy a kút tartalmát rendes időjárásnál majdnem 

kizárólagosan alölról kapja, hol 10 centiméternyire tiszta quarcz-ka- 

vics van mesterséges utón beleszórva, melyen át a keserű viz feltódul. 

Rendes csapadék-viszonyok közt innét kapja a kút minden vizét, mely 

ilyenkor, bár mennyire emelkedik is, megtartja rendes töménységét; 

mig ellenben túlságos nedves időjárásban, mikor a Kelenföldnek ez a 

része szinte egy nagy tóvá változik, daczára a védő feltöltéseknek és 

árkolásoknak, meglehetős sok édesvíz szivárog át a béléskő összeillesz¬ 

tési helyein s ilyenkor a kút tartalma is kigitottabb. Múlt év november 
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hó 26-án teljes ki szivattyúzás után, az első óra alatt 47 ctnitr magas¬ 

ságig emelkedett a viz, ezután lasabban és lasabban, mig végre más¬ 

nap reggel 9 óra felé már meghaladta a 218 ctmtrt. rAz egészen alul¬ 

ról merített viz hőfoka 8° R. volt, mig a felszínen csak 7° li. A viz 

tümöttsége 14°-nál 35 volt. Rendes vízállásnál a kút 6443 liter vizet 

tartalmaz s igy naponként a kellő munkaerővel ebből az egy kutból 

körülbelül 7000 üveg tölthető meg. 

Ezt a vizet 1878-ban Molnár János elemezte s a M. Tud. Aka¬ 

démia elé terjesztett jelentésében x) mint tetemes concentratio által ki¬ 

tűnő keserű vízről emlékezik meg róla. Chemiai összetételét a követke¬ 

zőnek találta: 

Kénsavas Kálium . 0104 

— Nátrium . 139-073 

— Magnesium . 172-805 

Mész .... . 20-788 

Ammónia . . 0-061 

Chlornátrium. . 29-047 

Szénsavas Nátrium . 9-989 

— Mész .... 

Magnesium . . 

— Vas .... . 0-429 

Alumínium . . 0-349 

Kovasav. . 0-092 

372-737 

Az angol társulat 1880-ban C. R. Tichborne tanár s az „ír 

Gyógyszerész Egyesület'* elnöke által újra elemeztette e keseriivizet s 

a chemiai elemzés eredménye a ,,The Medieal Press and Circular** 

czimii orvosi szakközlönyben tétetett közzé. E szerint az „Aesculap** 

keserüviz egy angol gallonban (4-25 liter) gr án o k b a n kifejezve, a 

következő mennyiségű szilárd részeket tartalmazza: 

Kénsavas Magnesium . 1750-3 

Nátrium . 1340-7 

Ammónia (szabad) . 0-3 

Kénsavas Kálium . 3-5 

— Oalcium . 185-6 

Chlornátrium. . 3013 

Kettősszénsavas Nátrium . 140-3 

Szénsavas mész .... . 1-9 

— Magnesium . . . 12 0 

Vas .... . 3-5 

') Molnár János „Aesculap budai uj keserüviz vegytani elemzése.“ Math. és 

Természettudományi Közlemények. XV. kötet. 1878. 



Alumínium . 5*6 

Nitrátok (nyoma) . 

Kovasav .. 1'6 

Összesen . . . . 3746’G 

Az „Aesculap“ keserűviz egy a szóda és magnézium sók osztályá¬ 

ból való vegyes összetételig kitűnő és erős tisztitó viz. Forralva minden¬ 

kor phenol-pktalein kíséretében alkalikus reactiót mutat és tiszta össze¬ 

tétele folytán tisztitó vizeink között igen értékesnek tartjuk. Ezenkívül 

az Aeseulap-viznek még azon előnye is megvan, hogy ivása sok más 

keseriivizuél kellemesebb és hogy teljesen ment minden szerves-fertőz- 

méuyektől. Nem tartottam érdektelennek ennyit a régibb Aesculap kút¬ 

ról elmondani, s most legyen szabad az uj fúrásról, illetőleg a most 

már kiépített, uj kútról röviden megemlékeznem. 

Miután a társulat megbízása akként hangzott, hogy az uj kútnak 

s a hozzá szükséges építkezéseknek még a tél beállta előtt be kell 

fejeztetni, azt a tervemet, hogy több és különböző mélységű próbafúrá¬ 

sokat ajánljak, egészen el kellett ejtenem. 

A régi kúttól ENyi irányban a Mattoni-féle király-kutak felé, kö¬ 

zel a régi kúthoz jelöltem ki a helyet s először is egy Norton-kút se¬ 

gélyével győződtem meg a hely czélszerüségéről. A Nortonkút beveré- 

sénél lassan haladtunk előre s folytonos próbaszivattyuzás által győződ¬ 

tünk meg a vízállásáról. Alig hatoltunk 279 centiméternyire, már fölötte 

tömény vizet kaptunk és pedig oly bőségben, bogy nem valánk képe¬ 

sek azt teljesen kiüríteni. Innét 33 ctmtrrel, azután 66 ctmtrrel lejebb 

hatolva, a szivattyú már nem adott vizet; itt tehát viztelen rétegbe 

jutottunk s ettől fogva megkisértém a Nortonkút lassú, fokozatos kieme¬ 

lését. Ezen eljárás mellett a már jelzett mélységben, ugyanis 239—286 

ctmtrnyi között a földszinétől ismét bőven kaptuk a keserüvizet. A 

kút mélységét ezek folytán 280 ctmtrre állapítottam meg. Meggyőződvén 

a hely alkalmatosságáról, most már egy hengerfúró segélyével az átvert 

rétegek minemtiségéről győződtem meg. Az eredményeket megmutatja az 

átfúrt rétegeknek imitt következő rövid leírása. 

1. Legfölül egy 70 ctmtr vastag fekete televény földréteg, mely¬ 

ben szabad szemmel is sok apró gipsz-kristályka vehető ki. Ezen 

réteg alján vékony, sárga homokos agyag-rétegecske van, mely azon¬ 

ban a Mattoni-telep, tehát a magaslatok felé, mint egy ottani fúrásnál 

alkalmam volt tapasztalni, feltűnően vastagodik. 

2. Következik egy 92 ctmtr vastag agyagos homok, felette sok 

muskovittal, de kevés gipszszel. 

3. Utána egy 67 ctmtrnyi vastag rétegzett homokos lösz-féleség 
Köldtani Közlöny XII. évf. 1882, 8 
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jön, melyben csillám még sok van, de a gipsz majdnem egészen el¬ 

enyészik. 

4. Alatta 10 ctmtrnyire az iméntihez hasonló, de erősen okersárga 

és sok, néha a nagy lencse alakú egyének gömbszerü összenövéseit 

mutató, gipsz egyént tartalmazó agyagos homok. 

5. Még mélyebben jön a 47 ctmtrnyi vastag és víztartónak bizo¬ 

nyult durvább kavicsu világos sárga agyagos réteg, mely igen laza 

összetartásának bizonyult. Sok gipszet tartalmaz, melynek a folyamatos 

képződése jól észlelhető. Ezen anyag iszapolási terményében már talál¬ 

tam foraminiferákat és Cidaris tüskéket, de a néhány példány annyira 

össze volt törve, hogy meghatározni nem lehetett. Csillámban szintén 

gazdag. Ezen a víztartó rétegen áthatolva, a 

6-ik réteget értük el, melyben a fúró már nagyon nehezen haladt 

s melynek első kiemelt anyaga kavicsos és még vízzel telitett volt. 

Mélyebbre hatolva, a kavicsos keverék megszűnt, a kiemelt anyag kissé 

még nyirkos, de már inkább száraznak nevezhető, igen tömött és szívós. 

Ebben a kékes szürke s a kis-czelli tályaggal majdnem megegyező 

padbau 96 ctmtr mélységre furattam. Sajnálom, hogy a munka sietős 

volta nem engedte meg a mélyebbre hatolást, mert bizonyosnak tartom, 

hogy nem nagy mélységben rájöttünk volna a typusos kis-czelli tályagra, 

melynek a most leirt réteg részben felső-kérgét is képezheti. Mindezen 

rétegek HCl-al megcseppentve, pezsegnek. Az anyag iszapolási termé¬ 

nyében már bővebben találtam foraminiferákat, melyek azonban nagy¬ 

részt kopott vagy törött példányok voltak, mi azt mutatja, hogy itten 

másodlagos, viz által hozott lerakódással van főképen dolgunk. 

Nehány épebb és szebb foraminifera, mint például egy igen csi¬ 

nos három kamráju Nodosaria-spinicosta, d’Orb ; egy Trunculina TJnge- 

riana, d’Orb; Robulina inornata, d’Orb. könnyen volt felismerhető. Egy 

Dentalina az elegáns és a pauperata közé volna helyezhető, miután az 

alsó kamrák egyméretii hengerded alakja mellett héjjá egészben véve 

a pauperaíánál hajlottabb és sokkal szőkébb kamara közökkel bir. 

Ezeken kiviil sok Cidaris tüske-darabka, törött vagy kopást szen¬ 

vedett likacsos és tömött porcellánnemü héjju foraminifera, viztiszta és 

festett quarez, gránát, gipsz darabkák és felette sok csillám lemezke 

található az iszapolás terményében. 

Említésre méltónak tartom még azt is, hogy a kútásásnál ebben 

a padbau nagyobb, gömbölyű quarez kavicsokon kiviil, meglehetősen 

kopatlan élii, lapján fekvő, felette mállott, de még csillámjában jól fel¬ 

ismerhető biotit-traehyt darabokat is találtunk, melynek egyes darabjai 

a 35—40 négyszög-etmtrnyi nagyságot is meghaladták. 

Mindezekből azt hiszem, hogy a kelenföldi keserüviz-kutak tártál- 



mukat a felsorolt 5-ik és 6-ik réteg- érintkezési síkjából kapják. A 6-ik 

réteg alsóbb vízhatlan része, mely a kis-czelli tályagnak felel meg, a 

feküt képezi, mig az 5-ik kavicsos laza réteg a gyűjtő és szűrő csa¬ 

torna feladatának telel meg. Ezekhez a viszonyokhoz kell alkalmazkodni 

a kútépitésnél; mert ha a kút fenekét a kis-czelli tályagba mély észtjük 

s a kiépítés által az 5-ik réteget elzárjuk, könnyen vízhiányt idézhetünk 

elő, de sőt teljesen is elzárhatjuk a keserüvizet. 

Az uj Aesculap-kút csak 280 ctmtr mély s daczára az 1881 őszén 

és telén uralkodó száraz időjárásnak 1882. április 1-én 190 ctmtr víz¬ 

állást mutatott, ami, tekintetbe véve a kútnak 4 méternyi átmérőjét, 

felette kielégitő. 

Az uj kút vizét a tulajdonosok most elcmeztetik Angliában. Az 

„Aesculap-kutak“ közvetetlen szomszédságában, D. leié az Iparbanknak 

vannak rétségei, hol e tavaszszal szintén készítettek egy kis próbakutat. 

A körülmények nagyjában az imént ismertetettel egyeznek meg, csak 

hogy, mint a kiásott tőidből kivehetőin, az 1-ső termőréteghez simuló, 

homokos lösznek tartott rétegecske itten még csekélyebb vastagságú. 

Ezen kutcsoporttól DNy-nak, mintegy 400 méternyi távolságban 

egy 160 cmtr mély iható édesvizet tartalmazó kút van. Megjegyzendő, 

hogy ebben az irányban a talaj emelkedése már megállapítható s hogy 

e helyütt az 1-ső réteg jóval vastagabb. 

Végül legyen szabad még felemlítenem, hogy a régi kút fölé egy 

igen czélszerüen berendezett töltő és csomagoló helyiség van emelve, 

melyben 50—60 ember könnyen foglalkoztatható. 

A vizet közvetetlenül a kutból merítik az elkészített palaezkokba. 

A jelenlegi berendezésnél s rendes vízállásnál naponként könnyen lehet 

4 — 5000 literes üveget teljesen kiállítani; nem nagy változtatás és nagyob- 

bitásnál azonbau a napi termelés 7—8000 üvegre emelhető. Az uj kút 

használatba vételével ez a mennyiség természetesen jóval fog nagyob¬ 
bodni. 

Ennyi az „Aesculap“-kutakról s mostan még nehány befejező sort 

e budai keseriivizek ipari és kereskedelmi fontosságát illetőleg. 

Mióta a források az 50-es években fölfedeztettek s a belőle nyert 

víz gyógyító hatása egyre nagyobbodó körökben a legelső orvosi tekin¬ 

télyek által is elismertetett, nemcsak magára az országra, hanem, mond¬ 

hatjuk, az egész világra kiterjedő kereskedés alapját képezik. A keserii- 

viz termelésével és kereskedelmi kezelésével foglakozó vállalatok ma 

már az egész ismert világot a fogyasztók köréhez számítják, és habár az 

évi termelés közel 10 millió literre tehető, még ez a mennyiség sem ké¬ 

pes kielégíteni a mutatkozó szükségletet. 

Szerfölött sajnos köriilménymek tekinthető, hogy a viz elszállítására 

8* 
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szükséges üvegeket (a napi szükséglet 25—30,000-re rúg) nem a hazai, 

hanem a cseh- és szászországi ipar szolgáltatja. A vállalkozók e való¬ 

ban sajnos és visszás állapot okát a hazai üveggyárosokra hárítják, úgy 

vélik jogosan. Pedig mennyire kifizetné magát egy olyan üveggyár fel¬ 

állítása, mely csakis ilynemű üvegek készitésével foglalkoznék ! Néhány 

évvel ezelőtt nemeskéri Kiss Miklós nagybirtokos, kinek zólyommegyei 

véghlesi uradalmában nagy üveggyára van s Nemtiben kőszén telepek¬ 

kel is hirt, ez utóbbi helyütt egy Siemens-féle, e czélu üveggyár felál¬ 

lítását már tervezte is, de az egész csak terv maradt s igy a szükséglet 

fedezése végett mai napig is a csehekhez és szászokhoz kénytelenek for¬ 

dulni a vállalkozók. 

A Sphaerulit-kagylók sarokpántjanak felfedezeseról es belső 
szervezelök egyeb részéiről. 

Elöleges közlemény. 

Dr. P t* t li ö (í y u 1 á t ó 1. 

(Előadatott az 1S82. május 3-án tartott szakülésen.) 

Tisztelt szakülés ! A mint bizonyára tudni méltóztatik, két év le¬ 

forgása óla a kir. m. Természettudományi Társulat megbízásából egy 

terjedelmesebb monographia megírásával foglalkozom, mely a szerém- 

megyei Péterváradi Hegység (Fruska-Gora) kréta-faunáját tárgyazza. E 

fauna gazdag anyagának a felfedezését és összegyűjtését D r. K o e h 

A n t a 1, kolozsvári egyetemi tanár úr több évi és rendkívül sikeres fára¬ 

dozásának köszönhetjük. Az összegyűljtetés érdemében pedig — amit há¬ 

lával és örömmel sietek kiemelui — a magyarhoni Földtani Társulatot 

is osztályos rész illeti, azou a jogon, hogy a gyűjtést, mintegy tiz évvel 

ezelőtt, a felfedezés első idejében, anyagi segedelemmel is támogatta. 

Ez a fauna, azonkívül hogy gazdag, s hogy a magyarországi 

felső krétának egy egészen uj faciesét tárja elénk a Csereviz város 

melletti patak medrébeu s a vele határos környéken, — egyszersmind 

az anyag minőségénél fogva is igen nevezetes. — A cserevízi rétegek 

fekete (csillámos) agyagmárgája (lvock 7-ik számú rétege) és sötétes 

szürke márgája (lvock 9-ik szánni rétege) olyan szerencsés conserváló 

anyag volt, a melyben — ha ugyan maguk a példányok nem szenved¬ 

tek tetemesebb csorbát — a kövületeknek gyakran még a legkisebb, 

a legfinomabb részletei is teljes épségben megmaradtak : a fosszilizá- 
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czio oly keveset módosított rajtuk, hogy kedvező esetben s az alkalma¬ 

tos jó darabokon, ha sok nehézséggel és néha igen nagy fáradság árán 

is, de végre tökéletesen kipraeparálbatók. — Mialatt a cserevizi remek 

faunát feldolgoztam, a conserváló anyag kitűnő voltát hovatovább an¬ 

nál nagyobbra becsültem, mert a kipraeparált példányokon oly saját¬ 

ságokat sikerült fölismernem, a melyek eddigelé még némi habozásnak 

vagy félreértésnek szolgáltak alapjául. De mindazokat az előnyöket és 

örömeket, a miket az ilyen kitűnő conserváló anyag nyújt, soha sem 

élveztem oly teljes mértékben, mint egy sajátságos Sphaerulű-kagyló 

tanulmányozása közben, a mely a cserevizi rétegcsoportnak 7-ik és 

9-ik számú rétegében fordul elő, s a melyet legközelebb Sphae- 

rulites solutus, nov. sp. néven Írtam le. —Erről a fajról jogosan elmond¬ 

hatom nem csak azt, hogy minden egyes részletét sikerült tökéletesen 

megismernem, de azt is, hogy a zárókészülék alkotó részei teljesen hiány¬ 

talanok, vagy is, hogy nincsen egyetlen részlete sem, a mely az egyik 

vagy a másik példányon, a legcsekélyebb csorba vagy hiány nél¬ 

kül, tökéletes épségben ne mutatkoznék. Ez pedig a legritkább s a leg¬ 

szerencsésebb esetek egyike. 

A tisztelt szak ülés méltózta tik tudni, hogy Lamar ck geniális fel¬ 

fedezése után, a ki legelőször ismerte föl a Sphaerulitek saroktaréját 

(nála créte vagy caréne saillante), három évtizednél hosszabb idő telt 

el, a mig ama sajátságos három nemnek, a Hippuritek, a Radiolitek és 

a Spaerulitek nemének a rokonságával és rendszerbeli helyzetével tisz¬ 

tába jöttünk. Jelenleg csakis ezt a három nemet foglaljuk bele a Ru- 

disták vagy Hippuritfélék családjába. A három nem között legegysze¬ 

rűbb a Radiolitek és legkomplikáltabb a Sphaerulitek belső szervezete. 

A Hippuritek legfőbb jellemző sajátsága (az alsó teknőben) a mellső 

helyzetű belső saroktaréj s e mögött két belső oszlop. A Radiolitek 

felső teknőjében két záró fog vau s ezek mellett két oldalt egy-egy 

nyúlvány, a záró izmok tapadó helyéül szolgálandó ; az alsó teknőben 

a két zárófog számára két fogmeder. Tökéletesen ilyen, legalább a fő¬ 

jellemére nézve, a Sphaenditeknek a belső szervezete is : a felső teknő¬ 

ben két zárófog egymás mellett, s ezektől két oldalt egy-egy nyúlvány 

a záró izmok számára; az alsó teknőben két fogmeder. De ezenkívül 

a Sphaeruliteknek még saroktaréjok is van, mind a felső mind az alsó 

teknőjében, s ez különbözteti meg őket a Radiolitektől: a felső' teknő 

saroktaréja kicsiny s a vápa (belső oldal) szélén, a záros peremen, a 

két záró fog előtt és között helyezkedik el; az alsó teknő saroktaréja 

szintén a záros peremen, a vápa két fogmedrének épen a középvonalát 
foglalja el s lefelé a búb irányában halad. 

Hogy jelenleg a Rudisták három nemének a főjellemeit ilyen rövi- 
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den és szabatosan kifejezhetjük, s hogy a Radioliteket és a Sphaeru- 

liteket mai napság, a kétségtelenül lényeges különbségek alapján, kiilön- 

külön génusoknak tekinthetjük, az legelső sorban a franczia Bayle ér¬ 

deme, a ki a Rudisták nemeit évek során át tüzetesen tanulmányozta 

s világos bizonyitásai és uj alapot vető dolgozatai alapján a három 

nemet újra jellemezte. Hogy a kérdés eldöntése ilyen későre maradt s 

hogy a palaeontolognsok habozása és tapogatódzása ilyen sokáig tar¬ 

tott, az korántsem lephet meg bennünket, ha meggondoljuk, hogy a 

Rudisták (különösen a Sphaerulitek) teknőiuck belső rétege a fosszilizáczió 

közben többnyire elpusztul, úgy hogy a zárókészüléknek nyoma sem 

marad ; ha pedig el nem pusztul, akkor vagy az egész héjanyag kal- 

czinálódik vagy pedig a teknők üregei oly kemény, a héj állományával 

szinte egybeforrott mészanyaggal vannak kitöltve, hogy a praeparálás 

hihetetlen nehézséggel jár, hanemha teljesen lehetetlen. Egy-egy prae- 

parált és ép példányt a legnagyobb gyűjteményekben is becses ritka¬ 

ságképen őriznek ! Ilyen körülmények között úgyszólván csak a vélet¬ 

len különös kedvezésének köszönhetjük, ha oly példányokhoz juthatunk, 

a melyeken a belső szervezetnek minden részlete felismerhető és tanul¬ 

mányozható. Ilyenek voltak legelső sorban azok a megkovásodott, he¬ 

lyesebben : kovaanyaggá átalakult példányok, a melyek Lamarc k, 

G o 1 d f u s s és B a y 1 e tanulmányainak szolgáltak alapjául. A mi csérevizi 

példányaink azonban még ezeknél is szerencsésebb, kevéssé fosszilizáló- 

dott állapotban maradtak meg. Némely példány (ha ki van praeparálva) 

oly ép és oly tiszta, mintha csak nem rég került volna a tenger iszap¬ 

jából; csaknem olyan, mint a párisi durva-mésznek legszebb kövület¬ 

példányai. 

A müncheni őslénytani múzeumban, a hol Zittel Károly tanár ur¬ 

nák, a muzeum conservatoráuak szívességéből, mind az összehasonlító 

anyag, mind az irodalom tekintetében gazdag forrás állott rendelkezé¬ 

semre a nudisták tanyulmányozásához, már a múlt 1881. telén sikerült 

a Sphaerulitek belső szervezetének nehány igen nevezetes, eddigelé is¬ 

meretlen sajátságát fölismernem. Ezeket a tanulmányaimat 1882. április 

folytán kezdettem részint kiegészíteni, részint üsszehasonlitólag feldol¬ 

gozni, s e közben egy régibb megfigyelésem is mind határozottabb 

alakot öltött: a Sphaerulitek belső szervezetének egy oly részletét sike¬ 

rült felfedeznem és kétségbevonhatlanul kimutatnom, a melynek a léte¬ 

zéséről mindezideig nagyon eltérők voltak a vélemények, s a melynek 

a felfedezését alig is remélhettük. Ez a nevezetes részlet pedig nem 

egyéb, mint a Sphaerulit-kagylók belső sarokpántja, az ugynevezett liga- 

mentum internum. 

Addig is, a mig szerencsés lehetek az imigy fölismert részleteket 
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a tiszta praeparatumokon a társulat egyik szak ülésén személyesen de¬ 

monstrálni, legyen szabad tanulmányaim legfőbb eredményeit — a 

Spaerulitek saroktaréjának helyzetét, valódi alakját, szerkezetét és ren¬ 

deltetését, valamint a belső sarokpánt minőségét és elhelyezkedését 

illetőleg — a következő rövid vázlatban előadnom. 

Bayle alapvető dolgozataiból s Zittel és Gemellaro műveiből 

teljesen ismertük már néhány Sphacrulit-fajnak a felső tckuőjét; Bayle 

után s G old fuss, Zittel és mások rajzaiból ismertük az alsó teknő vápát 

(illetőleg a belső szervezetét) is. A saroktaréjok tökéletes (dákját (a felső 

és az alsó teknőben), valamint egymásba illeszkedésÓknek a módját azon¬ 

ban eddigelé nem ismertük. A rajzokban bemutatott példányokon ugyanis 

a saroktaréjok éle soha sem volt teljesen ép ; az egymásba illeszkedés 

módjára nézve pedig, ha nem csalódom, egyátalán semmi vélemény 

sem került forgalomba, hanemha azt hitték, hogy ezek a taréjok talán 

egymás mellé illenek. Az egymás mellé illeszkedést nem tartottam össze- 

egyeztethetőnek a taréjoknak se az alakjával, se a rendeltetésével, s 

ez a kérdés szolgált vizsgálataimnak legelső kiinduló pontjául. Ez al¬ 

kalommal szerzett, egymással kapcsolatos tapasztalataimnak eredményei 

a következők : 

1. Az alsó teknő saroktaréja (mely a belső rétegnek a behajtó 

kettőzetéből áll elő) a záros perem belső szélétől kezdve levonul a teknő 

vápában csaknem a búb csúcsáig; alakra nézve keskeny lécz idomú ; 

iránya a két fogmeder összetalálkozó vonalával, a kiemelkedő közép¬ 

taréjjal egyezik. A fogmeder mögötti üregbe a saroktaréj egy darabon 

egész szabadon szolgál bele (az egyik oldalon afféle támasztó léczczel, 

a minőt Bayle, Goldfuss és Zittel a Sphaerulites foliaceus, Lamarck, 

vápának a rajzán bemutattak); alább pedig, a hol a fogmedrek hátsó 

fala a belső réteggel összeolvad, a saroktaréj egy sziik, de önálló csa¬ 

tornában halad tovább a búb felé. A saroktaréj felső vége rézsűt le¬ 

metszett; az élén pedig finom, de az ép példányokon még puszta szem¬ 

mel is tisztán kivehető v idomú barázda képződik. (2-ik ábra c) 

2. A felső teknő saroktaréja, mely szintén a belső réteg kettőze¬ 

téből áll elő, s a két záró fog előtt, a középvonalban, a teknő vápának 

a szélén foglal helyet, egészben véve ékidomu, a peremszél felől kes¬ 

keny és rézsűt lecsapott, hátrafelé kiszélesedik s az alsó (lefelé tekintő) 

része kikanyaritott, ügy hogy a két él meglehetős hegyes csúcsot ké¬ 

pez egymással. A saroktaréjnak a peremszéli élét ugyanolyan v idomú 

barázda hasítja, mint az alsó teknő saroktaréjáét; (2-ik ábra ej a 

hátrafelé nyúló kikanyaritott és a fogak tövéhez támaszkodó része ellen¬ 

ben egészen sima és lapos. 

3. Ha a teknők becsukódnak, a saroktaréjoknak a peremszéli, 
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barázdás élei két, alsó végekkel egymásba illesztett w betű módjára 

találkoznak össze és pontosan egymásba illenek. (2-ik ábra.) 
4. A saroktaréjnak hátsó, kikauyaritott része fölött, ha magát a 

taréjt középütt, hosszirányban keresztiül csiszoljuk, kicsiny, félhold- 

alakú és egymásra boruló növedékvonalakból álló kúpot veszünk észre. 

(1-ső ábra, g). 

1- ső ábra. A Spliaerulites sólutus, Pethő, felvázlatos átuietszete. 

A, felső teknő; — D, alsó teknő; C, az állat lakó-ürege. 

a, a, a', a teknők bójának külső rétege; — b, b1 b\ a teknők héjának belső rétege. 

c, az alsó teknő saroktaréja; — c', a felső teknő saroktaréja. (A felső teknő 

saroktaréja s a felső teknőnek fölötte levő belső rétege, a búbtól kezdve a peremig 

túlságos szélesre van rajzolva.) 

(1, az alsó teknő saroktaréjának önálló csatornája, a fogmedrek mögött. 

e, a fogmedreknek középütt átmetszett fala (alsó teknő). 

/, a felső teknő egyik záró foga, átmetszve, a mint az alsó teknő fogmedrébe 

beleilleszkedett. 

ff, növedékkűp, a sarokpánt tapadó helye fölött. 

/í, a saroJquínt, a mint a felső teknő saroktaréjának hátsó zugába s az alsó 

teknő saroktaréjának üregébe, az u n. pántmedrekbe tapad. 

2- ik ábra. A felső teknő saroktaréjának («') az alsó teknő saroktaívjába (c) 

való beleilleszkedése. 
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5. E növedékkúp alatt, a hol a saroktaréj legszélesebb, a kimetszett 

láphoz tapadva sárgás és pirosas barna, homogén (a kagylók sarokpánt- 

anyagával egyező minőségű) állomány látszik, a mely levonni az alsó 

teknő saroktaréjára, részben (vagy egészen?) kitölti a fogmedrek mö¬ 

götti üreget, sőt esetleg még a saroktaréjnak külön csatornájába is bele¬ 

szolgál. Ez a barna állomány nem egyéb mint a fosszilizálódott sarok¬ 

pánt. S ezzel nemcsak a sarokpánt helyzete, minősége és tapadó helye, 

de maga a valóságos sarokpánt-állomány is félremagyarázhatatlanul ki 

van mutatva. 

Így tekintve a dolgot, azoknak az ú. n. fogmeder mögötti üregek¬ 

nek a rendeltetését is világosan megértjük (B a y 1 e-nél cavités postéro- 

dentaires): nem egyebek azok, mint a sarokpánt medrei, (a mi esetünk¬ 

ben az üreg nincs ketté választva, s igy csak egy pántmederről beszél¬ 

hetünk) ; a felső saroktaréj hátnlsó zuga pedig a sarokpánt felső tapadó 

helye s a fölötte levő növedékkúp valószínűleg a növekedésnek egymás¬ 

utáni nyomait .tünteti elő. 

Ennek a pontnak a támogatására legyen szabad még nehány meg¬ 

jegyzést felsorolnom. A Rndisták csoportját eddigelé többnyire úgy 

jellemezték (a miósa a kagylók osztályában tárgyaltainak) mint oly 

kivételes alakokat, a melyeknek sarokp int jók nincs. Egyedül Deshayes 

és Woodwa rd állították a (saroktaréj létezését, de nem a tényleges 

anyag, hanem csak benyomatok alapján. Más tudósok Deshayes és 

Woodwa rd véleményét, a mely (maga a tényleges sarokpánt nem lévén 

ismeretes) csak föltevésen alapult, nem voltak hajlandók elfogadni s 

azokat a kérdésben levő üregeket egyszerűen üres medreknek vagy a 

lágyrészek számára szolgáló mélyedéseknek tekintették. 

Ezek után még az a kérdés merülhet fel, vájjon az a megfigyelt 

barna állomány csakugyan a sarokpántnak fosszilizálódott állománya-e, 

vagy talán valami más anyag, a mely csalódásra adhat alkalmat és 

hogy a sarokpánt egyátalában megmaradhat e fosszil állapotban s alkal¬ 

matos-e a fosszilizáczióra ? 

Hogy a sarokpánt fosszil állapotban csakugyan megmaradhat, arra 

maga a cserevizi fauna is szolgáltat példát: egy nagy Grastella belső 

sarokpántja (a szorosan egymásra csukódott teknők búbja alatt), fosszi- 

lizálódva, teljesen megmaradt, elannyira, hogy a pántmedreket egészen 

kitölti. Hasonló esetek egyebütt és pedig régibb lerakódásokban is for¬ 

dulnak elő, s nem csak belső hanem külső sarokpánios alakokon is. A mi 

Sphaerulitjeinken csak a tökéletesen becsukódott példányokon lehet a sarok¬ 

pánt állományát világosan fölismerni. A megmaradás tehát csupán a 

conserváló anyag minőségétől, úgyszólván a viszonyok kedvező voltától 
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Még inkább megerősíti megfigyelésünk helyességét, s az előadott 

tény igaz voltát az, hogy ezt a sarokpántot nem csupán egy, hanem 

négy példányon sikerült (a saroktaréjokat bosszant érintő metszetben) 

tisztán kipraeparálni; azonkívül pedig több darabon, illetőleg különböző 

irányban keresztül metszett példányokon is kétségtelenül mutatkozik az 

a jellemző barna állomány, úgy hogy csalódás vagy félreértés ebben 

az esetben nem foroghat fenn. És ebben a véleményben, a mit örömmel 

sietek hozzá tenni, osztozik Zittel tanár ur is, a Rudistáknak egyik 

legalaposabb ismerője, és osztoznak mindazon Collegáim, a kik jelenleg 

a müncheni őslénytani múzeumon foglalkoznak s a kik előtt a részle¬ 

teket egyenként demonstráltam. 

Néhány apróbb részletről, valamint a saroktaréj oknak a belső ré¬ 

tegen előforduló barázdájáról, különösen ennek az irányáról, a zárás- 

nyitás valószínű módjáról, a spbaeruliteknek más génusokkal való ro¬ 

konsági viszonyáról, a bej mikroszkopikus szerkezetéről stb. ez alkalom¬ 

mal nem szólhatok tüzetesebben, mert nagyon sok részletre kellene ki- 

terjeszkednem. Mindezeket a monograpbiában fogom részletesen előadni, 

a hol az egyes részletek magyarázatában a Spaerulites solutus teljes 

leírására támaszkodbatom. 

Tisztelt szakülés! Tartok tőle, hogy e töredékes rövidséggel elő¬ 

adott vázlatban nem voltam képes a szóban forgó dolgokról elég világos 

képet adni; de másrészt úgy vélem, hogy magyarázatom fogyatékos 

• voltát pótolni fogja talán az a nehány praeparátum s az a félvázlatos 

rajz (1. a 108-ik lapon), a melyet a szakülés számára e soraimhoz 

mellékelek. A legszebb praeparátumok épen most vannak a rajzoló ke¬ 

zében, s ha ott nem voluának is, alig merném őket. a posta kezeire 

rábízni, mert a felismert részleteknek egyedül ezek a bizonyító documen- 

tumai. S ha ilyen hiányos anyaggal és hézagos leírással mégis bátor 

voltam a tisztelt szakülés figyelmét igénybe venni, eljárásomat, az el¬ 

sőbbség biztosításán kívül, méltóztassanak legfőképen annak tulajdoní¬ 

tani, hogy nem voltam képes magamtól azt a szerencsét megtagadni, 

hogy e nevezetes részletekről legelőször is ne magyar nyelven és Magyar- 

országon tegyek jelentést, abban a Társaságban, a mely engem oly fölötte 

kitüntető bizalmával a távolban is kegyes volt felkeresni. 
Münchenben, bajor kir. palaeontologiai Múzeumban. 

1882. április 3ü-án. 
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 

Magyarországra nézve uj ásványfajok. 

A kapnikbányai Helvit. — Dr. Szabó József, egyetemi tanár 

és társulatunk alelnöke a m. tud. Akadémia 3-ik osztójának legutóbbi 

ülésén (1882. junius 19.) egy Magyarországra nézve uj ásvány fajt mu¬ 

tatott be. Szabó tanár ur szives volt bemutató előadását rendelke¬ 

zésünkre bocsátani, a melyben a Helvitről a következőleg szól: — 

„Fizély Sándor bányagyakornok Kapuikról egy czitromsárga ásványt 

küldött hozzám azon kéréssel, hogy határozzam meg, minthogy az az 

eddigi előfordulástól egészen eltér, s olyan, a minőre a legrégibb mun¬ 

kások sem emlékeznek. A sárga kristályok a telér töltelékben fordulnak 

elő felnőtt kvarczczal és Rhodochrosittal. Úgy a fehér kvarcz alapon, 

mint a halvány rózsapiros Rhodochrositon a czitromsárga kristályosodott 

anyag tetszősen foglal helyet. A kristályok az egymásutánt tekintve a 

kvarcz és a Rhodochrosit kristályok után képződtek, de utólagosan 

vékony kvarczkéreg parányi kristály-szemcsékben ismét bevonta őke", 

de csakis azokat, a melyek a kvarcz-üregben vannak, mig azon gyé¬ 

rebb szemeket, a melyek a Rhodochrosit üregeiben képződtek ki, nem 

borit ja kvarcz kéreg. 

A megállapított tulajdonságok a következők: szin : czitromsárga; 

alak: tetraéder; a kvarcz-üregben egy szép csport van kiképződve és 

ez az alak elég jól kitűnik ; a nagyobb példányok közül egy-kettőnél 

a tetraéder-csúcsok csekély tompitást mutatnak. Optikai tulajdonság: 

parányi szemek a mikroszkóp asztalkájára téve átlátszók, világos sárga 

színnel; egy nikol-forgatásnál dichroismust nem mutatnak, keresztezett 

nikolok között polárosságot sem; és igy a szabályos kristályrendszer 

egészen biztosan megállapítható. Fényes basadási lapok kivehetők rajta 

és ezeken a keménységre nézve tett próbák azt mutatják, hogy az 

nagyobb, mint az aczélé, ez rajta jobban fog, mint a földpáton és igy 

keménységi fokát 6'5-re lehet tenni. Lángkisérletek: A lángot nem 

festi, de elég kön1 yen megolvad; az olvadék hólyagos és valamivel 

sötétebb árnyalatot vesz fel. 

Mindezen tulajdonságok a Helvit ásványra utalnak, mely eddig 

Magyarországból nem volt ismeretes.^A Iielvit-et M o h s ismerte fel 

legelőször a Van dér Ntill gyűjteménye leírása alkalmával, a hol 

ezen megjegyzést tette: „Ein Fossil, welches Aehnlichkeit mit dem 

Gránát hat, aber nicbt Gránát zu sein scheint.“ 1816-ban ugyan ő 

Szászországban Sehwarzenbergben a helyszínén is találta egy talkpalás 
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érben, a mely gneiszba van települve. W eme r adta neki a Helvit 

nevet, sárga színére czélozván. Freisleben irta le, G m e 1 i n és 

későbben R a in m e 1 s b e r g elemezték. Sokáig csak a Scbwarzenbergi 

lelet egymaga volt ismeretes és a gyűjteményekben is rendszerint 

csak innét vannak példányok (a nemz. múzeumban van kettő, az 

egyetemi gyűjteményben szintén kettő). Ne u igen régen Norvégiában 

is felfedezték, két helyen (Hortukelle, Módún mellett, Brevig) Zir- 

konsyenitben. 

Chemiai szempontból ez ásványnak két nevezetes tulajdonsága vau; 

az egyik, hogy a szilikátban egy kénfém is van lekötve (maugáusulíid), 

a másik, hogy a ritka Beryllföldet is tartalmazza. 

A Kapuikon előforduló Helvit e szerint a harmadik termőhely, az 

összes irodalmat tekintve ; ez Magyarországra különösen azért nevezetes, 

mert a Beryll megjelenése intésül szolgálhat arra, hogy a vékony osz¬ 

lopok között Smaragdra is figyelmetesek legyünk. Épen a nagybányai 

tracbytoknál részesültünk a Krenner által felismert Wolframit tál 

azon meglepetésben, hogy a gránitok gazdag ásványtárházából némely 

ritkább elemet foglaló ásvány a trachytokban is előfordulhat. A kapniki 

Helvit erre egy második példát szolgáltat. Ha nagyobb mennyiség lesz 

rendelkezésre, pontos elemzése kívánatos. 

Megvizsgálván az egyetemi gyűjteménynek Kapuikról való Rho- 

dochrositjait, arról győződtem meg, hogy a régibb leletekben nyoma 

sincs a sárga ásványnak, az újabbak némelyikén azonban egyes pontok 

vagy parányi csoportok láthatók, de oly tökéletlen állapotban és oly 

nyomszerü mennyiségben, hogy azokon a fáj megállapítására gondolni 

sem lehetne. Felsőbányái és nagyági Rhodochrositon nem találtam 

nyomait. 

Fizély ur köszönetét érdemel a tudomány részéről, hogy egy 

ilyen uj tüneményt erélyes figyelemre méltatott és bátorításul szolgálhat 

arra, hogy a folyvást haladó bányamunkálatok alkalmával felmerülhető 

érdekes változásokat oly eredménynyel tartsa szemmel, miként azt 

V e s z e 1 y i ur tette Krassómegyében. Figyelme Moraviczáu, a mely 

azelőtt alig enditett hely volt, már régebben a vaskövön volt, de elő¬ 

deitől fel sem vett Ludwigit-nek és az érdekes ásványok egész hosszú 

sorának felismerésére vezetett.u 

A rézbányái Dioptas. — Ennek az érdekes és ritka ásványnak 

Magyarországon eddigelé egyetlen termőhelyét sem ismertük, mert a 

régebben talált példányokat úgy látszik egészen más valaminek tartot¬ 

ták. Krenner József Sándor tagtársunk azonban, a magyar föld ás¬ 

ványi kincseinek oly fölötte szerencsés kutatója, a biharmegyei Rézbá¬ 

nyáról származó érezdarabokon is fölfedezte a dioptast s a „Tenné- 
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szettud. Közlöny41 153 ik füzetében a következőket írja róla : — „Asehir 

Malimét, bokharai kereskedő, a ki a múlt század második felében a 

Kirgiz pusztát, kereskedelmi ügyekben, többször beutazta, felfedezett ott 

egy sajátságos, z ld, kristályosodott ásványt, melyet ő, hir szerint, vas¬ 

vitriolnak tartott, és a melyből Szemipa'atinszk városába is vitt ma¬ 

gával nehány darabot. Tőle kapott Bogdanow tábornok egy pél¬ 

dányt, és azt 1785-ben Szt.-Pétervárra vitte, ahol Fér bér, akadémi¬ 

kus, a Crell-féle Chemiai Annalisokban mint smaragdot irta le. Körülbelül 

ugyanazon időben Bent ham, orosz katonai szolgálatban álló angol, 

szintén beutazta a Krigiz-pusztát. Ennek Asehir Malimét Kariakowszki 

előőrsnél különféle rézérczeket mutatott, melyeket ő, állítása szerint, az 

előőrstől déli irányban 300 versztuyi távolságban, a pusztának egy 

elhagyott rézbányájában talált. Az érczek között voltak az említett zöld 

kristályok is. Minthogy a gyönyörű szín alapján ezeket Bentham is 

valódi smaragdnak tartotta, óhajtotta volna a termőhelyét közelebbről 

megvizsgálni. E czélra Asehir és két kirgiz társaságában, 20 kozák 

katona kísérete mellett az állítólagos termőhelyre indult a pusztába, a 

hol a kutatásokat mindjárt meg is indította. Azonban már a következő 

napon fölfegyverkezett kirgizek visszakergették az egész expedicziót. 

A néhány kristálykát, melyeket Bentham Szt.-Pétervárra vitt, szintén a 

valódi smaragd egyik válfajának tartották, és Aschirit-uak nevezték cl. 

Haiiy ugyanezt az ásványt „Dioptas" névvel jelölte, és Vauque- 

1 i n hibás elemzése alapján kovasavas rézoxydból, szénsavas mészből 

meg vízből állónak tartotta. Minthogy Bentham mappa nélkül utazott 

a pusztában és Asehir meghalt volt, ez érdekes ásványnak termőhelyé¬ 

ről sokáig nem lehetett semmi biztosat tudni, mig a huszas években 

Se hangin bányamérnök véletlenül szerencsésen ismét felfedezte a 

sivár pusztában. Az Ural és az AÍtái között, Altyn-Szu folyó mellett, az 

Altyn Tübet dombok mészköveiben fordulnak elő az élénk színű, sma¬ 

ragdzöld kristályszemek beágyazva. A kirgizek hir szerint mint amuletet 

hordják e köveket maguknál és mindenféle betegségek ellen hasz¬ 

nálják. Jelenleg már pontosan ismerjük ez ásvány alkatát, a mennyiben 

tudjuk, hogy kovasavas rézoxydból meg vízből áll, és hogy kristályai 

hatszöges oszlopot képeznek, melyeknek végeit három-három rhomboé- 

der-lap zárja be. Az orosz arisztokraczia ezt az ékkövet gyűrűkének 

csiszolva előszeretettel viseli és Oroszországban „r éz-smaragdnak“ 

nevezik, habár színén kívül semmije sincs, a minek alapján ezzel az 

elsőrangú drágakővel össze lehetne hasonlítani.4- 

„Ezt az ásványt, úgymond Krenner, hazánkban is fölfedeztem 

Rézbányáról, Biharmegyéből, és pedig a 30—40-es évekből származó 

érezdarabokon. Rézbányán kívül alig vau hazánknak egy-egy más bá- 
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nyakelye, a mely annyi érdekes ásványt lenne képes felmutatni, mint 

a Biharhegység eme behatóan tanulmányozott érez lerakódása. E tömzs- 

szerti ércztelér ásványait legutolsó Peters Károly tanár tanulmá¬ 

nyozta tüzetesebben, s tanulmányai [eredményét a bécsi akadémia ira¬ 

taiban közölte, ügy látszik, hogy a Dioptast, mely e helyen régibb 

időben nem is oly ritkán fordult elő, 8 és másik is, valószínűleg 

Brockanti t-nak vagy M a 1 a c h y t-nak tartották. A bihari réz¬ 

smaragd egészen élénk, gyönyörű zöld kristályokban jelenik meg, me¬ 

lyek a hatszöges oszlopnak rhomboéderrel való kombinácziót mutatják. 

Ezek a kristályok vagy a cerussitban bővelkedő, zöld és kékes foltu, 

vastartalmú agyagban vannak beágyazva, vagy a sárga, négyszögletes 

Wulfenit táblákon, vagy pedig Hemimorphit kristályokon ülnek. Az 

utóbbi körülményből következik, hogy Rézbányán a réz-szilikát a czink- 

szilikát után vált ki, a mi igeu érdekesen megvilágítja e híres ásván y- 

telepnck fejlődés történetét. “ 

Az aquitán emelet előfordulása Szobb vidékén. — Dr. Scha- 

farzik Ferencz és Szoutagh Tamás tagtársaink Szobb vidékére 

tett geológiai kirándulásaik alkalmával a szobbi mediterrán emeletből 

nagyszámú, meglehetősen ép kövületet szedtek össze. Gyűjtés közben 

azonban llellemba és Kövesd között egy olyan lelőhelyre is ráakadtak, 

mely felette gazdag kövületekben, s mely az ismert szobbi mediterrán 

előfordulások viszonyaitól és alakjaitól teljesen eltérő. 

A gyűjtők ezen a helyen nehány nap alatt ezernél több kövüle¬ 

tet szedtek össze, melyekből kitűnt, hogy e helyütt az e vidéken eddig 

ismeretlen aquitán emelettel van dolguk. A nehezen kifejthető kövületek 

durva szemű homokba és agyagos homokba vannak beágyazva és bár 

az oligoezén és mioczén alakjainak sajátságos keveredését mutatják is, a 

Gerithium marqaritaceum, Brocchi, nagy tömegben való előfordulása által 

az elegyes-vizi sajátságra is utalnak. Ások Turitella Geinitzii, Spcyer; 

Pectunculus obovatus, Lám; Pholadomya Pusclui, Goldf; továbbá nehány 

Psammobia auquitanica, Mayer; szintén a mellett bizonyítanak, hogy 

itt az alsó mediterránnál régibb, az aquitán emeletnek (felső oligoezén) 

megfelelő lerakodások vannak kifejlődve. 

A felsorolt vezér kövületeken kívül a Gasteropodákat: a Ceritkium, 

Voluta, Aporrhais (Chenopus), Dentalium, Fusus, Natica, Neritina, 

Pleurotoma, Pyrula, Troehus, stb., a Lamellibrauchiátákat pedig az 

Arca, Cardita, Cardium, Cyrena, Ostrea, Panopaea, Pecten, Pectunculus, 

Teliina, Venus, Anomia s nehány más nem fajai képviselik. 

Ezen eddig ismeretlen lelőhely anyagának feldolgozásához úgy, 

szintén Szob b-lv öves d-B aj t b a-L eléd vidékének geológiai leírá¬ 

sához a gyűjtők már hozzáfogtak. 



A magyarországi fa-opálokról. — Johannes Félix a foss/ál¬ 

fákról hosszabb tanulmányt bocsátott közre, a melyben nehány adat 

bennünket is közelebbről érdekel (Johannes Félix, Studien über fossile 

Hölzer. Inaug. Dissert. Lipcse, 1882.) Értekezésének átalános részé¬ 

ben (1—20. lap) a Coniferák és a Dicotyledon fák szövettani szerkeze¬ 

tével foglalkozik, speciális részében pedig (21 —81. lap.) európai, 

ázsiai, amerikai és ausztráliai fosszil fákon tett tanulmányainak ered 

niényét adja elő, dyasz-, jura-, kréta- és Imrniadkorbeli maradékokat 

ismertetvén s mindenütt a szövettani szerkezetre fordítván főfigyelmet. 

Félix tanulmánya számos új adatokat szolgáltat a fosszil fák ismere¬ 

téhez s reánk nézve különösen azért is érdekes, mert egy helyütt 

(50—53. lap.) Magyarország ősvilági talaján termett fákról, az ismere¬ 

tes „magyar faopálok“ nehány darabjáról is tüzetesen megemlékezik. 

Szerző két magyar faj kérdését hozta tisztába és pedig két irányban 

készített, hosszirányú (taugentiális metszet) és harántirányú (az évgyűrű¬ 

ket vízszintesen metsző) csiszolatok alapján. 

Az egyik faj egy conifera fa darabja. Lelőhelye ismeretlen, csak 

annyi bizonyos, hogy Magyarországból való. Lényeges részeiben meg¬ 

egyezik a Pinites Mosquensis, Mercklin, fajjal. Ezt szerző az újabb 

syuonymika alapján Pityoxylon Mosquense, Kr. néven ismerteti és 

írja le. 

Ezen kívül a harmadkori coniferák sorában is (33-ik lap) meg¬ 

emlékezik a szerző egy magyarországi, kevéssé megkovásodott példány¬ 

ról, mely a nógrádmegyei llangusa völgyéből való (Tarnócz mellett) s 

véleménye szerint kétségtelenül a Pityoxylon, Kr. nembe tartozik. Úgy 

látszik, hogy ez is a Pinites mosquensis-hez áll legközelebb; de a faját 

nem lehet bizonyosan meghatározni, mert a megvizsgált példány nagy 

nyomást szenvedett s a gyantajáratok elhelyezkedése és az évgyűrűk 

különböző rétegeiben való föllépése (a mi a fosszil Pityoxylon-fajok 

egyik legfontosab megkülönböztető jellemét képezi) nem vehető ki rajta 

világosan. — Ez alkalomból Félix még azt is megjegyzi, hogy miután 

eddig az ismeretes Pityoxylon-fajok kivétel nélkül a harmadkorból valók, 

igen valószínű, hogy ez a nógrádmegyei példány is harmadkori. 

A másik faj kérdése sokkal komplikáltabb. Hoppért a fosszil 

Coniferákról szóló monographiájában a Pinites Protolarix, Hopp. 

(= Cupressoxylon Protolarix, Kr.) fajt leírva, ennek synonymájánl a 

Peuce pannonira, Ung. nevet említi; U n g e r viszont az utóbbi név 

mellett Höppertét sorozza a synonymák rovatába. Kívánatosnak mutat¬ 

kozott tehát tüzetes vizsgálatok alapján eldönteni, vájjon a két faj 

csakugyan megegyezik-e egymással vagy netalán oly különbségek ve¬ 

hetők rajtok észre, a melyek feljogosítanak a különválasztásra. Félix, 
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mindenekelőtt megállapítván mind az egyiknek mind a másiknak a 

typusos példányait, a kérdést ágy dönti el, liogy a két íaj csakugyan 

különböző s még a lelőhelyben eltérés (mert mind a kettőt igen számos 

helyről említik) sem adhat okot a félreértésre. 

A Pinites Protolarix nevet legelőször G ö p p e r t alkalmazta, mi¬ 

dőn a Siegen melletti u. n. „Hoke SeelbachkopP bazalt-tuffjában elő¬ 

forduló bitumenes és megkövesedett fákat leirhi. Ezek között (1839-ik 

évi gyűjtemény) két Pinites fajt irt le, az egyiket Protolarix, a másikat 

basalticus. néven. Az előbbi név alatt közlőit rajz azonban azt bizo¬ 

nyítja, hogy a leírt faj nem egyéb, mint gyökér darab-, az utóbbi pedig, 

a rajz után ítélve, kétségtelenül törzs- vagy dg-részlet. E kettőnek a 

szerkezetbeli különbségei tehát nem jogosítanak fel a faj beli külön¬ 

választásra, hanem csak arra, hogy itt egyazon fajnak törzs- és gyö¬ 

kér-részleteivel van dolgunk, a melyek megtarthatják a Pinites basal¬ 

ticus nevet. 

A Pinites Protolarix néven leirt darabokról Göppert maga is azt 

mondja, hogy tökéletesen megegyeznek azokkal a példányokkal, melyek a 

„barnaszén-képletben'4 (lerakódásokban) fordulnak elő. A Pinites Proto¬ 

larix nevet tehát e barnaszén-fák számára kell megtartanunk s a faj 

typusos példányaiul a Sziléziában (Laasan és Saarau) mellett előforduló 

darabok tekintendők. A Pinites Protolarix, Göpp, (-— és helyesebben 

Cupressoxylon Protolarix, Kr.) fajjal Félix a következőket egyesíti 

(tekintet nélkül arra, hogy törzs-, ág-, avagy gyökérrészletek-e): 

1. Gupressinoxylon nodosum, Göpp ; 2. Gupressinoxylon leptotichum, 

Göpp. ; 3. Gupressinoxylon pachydernia, Göpp. A kétségtelenül ágrészlet¬ 

nek bizonyult Gupressinoxylon aequale, Göpp. fajt pedig Gladocupressoxy- 

lon Protolarix, Félix, név alá helyezi 

A Peuce pannonica, Unger, typusos példányaiul szerző azokat te¬ 

kinti, a melyek „magyar faopál“ név alatt Európának minden múzeumá¬ 

ban megtalálhatók. Ezeket Félix Cupressoxylon pannonicum néven fog¬ 

lalja össze s kimutatja, hogy a Gupr. Protolarixtól igen lényegesen 

különböznek. Minthogy pedig az általa megvizsgált magyar faopálok 

véletlenül mind gyökér-részletek voltak, ezeket Iihizoeupressoxylon 

pannonicum, Félix, néven írja le és hasonlítja össze részleteiben is a 

Phizoc. Protolarix-szál. A Phizocupressoxylon pannonicum uj elnevezés 

alatt a következő, szintén e íaj gyökérdarabjainak bizonyult alakokat 

foglalja össze, neveiket a synonymáü közé igtatváu: 1. Gupressinoxylon 

seguoianum, Mercklin; 2. Peuce pauperrinia, Schmid & Sehleideu; 

3. Peuce Zipseriana, Schmid & Sehleideu. 
Érdekes jelenség, hogy a Siebeugebirgebcn szintén fordult elő né¬ 

hány fadarab, a mely tökéletesen azon a módon van opállá átváltozva. 
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mint a magyarországiak, de sőt a Rhizocupressoxylon pannonicum-mvX 

tökéletesen azonosnak is bizonyult. Bt. és Pth. 

A lithium-smaragdról, e drágakőnek biresztelt amerikai é/c-kőről 

Krenner József Sándor néhány érdekes adatot közölt a „Természet- 

tudományi Közlönyt 153-ik füzetében. Ez az ásvány eleinte olyan hírben 

állott, hogy szépség és érték tekintetében a valódi smaragdot is felülmúlja, 

s a hir még azt is hozzá tette, hogy e pompás kőnek egyik alkotó ré¬ 

szét lithium képezi. Nem régiben Európába is kerültek ilyen lithium-sma- 

ragdok s rövid idő óta Semsey Andor bőkezűségéből már a magyar 

nemzeti Muzeum ásványtani osztálya is dicsekedhetik nehány szép pél¬ 

dánynyal. Érdemesnek tartjuk ennélfogva Krenner ismertetéséből át¬ 

venni a következő részleteket, mint a melyek a közszájon forgó téves 

véleményt helyreigazítják s a drágakőnek tartott ásványt valódi érté¬ 

kére redukálják. A lithium-smaragdot Hidden E. északkarolinai állami 

geológus fedezte fel: Alexander közelében, Lyon- és Warrennél, zöld, 

oszlopos és átlátszó kristályokat talált, a melyeket eleinte diopszid-nak tar¬ 

tott. Behatóbb vizsgálatai azonban kiderítették, hogy ezek a zöld kris¬ 

tályok tulajdonképen a spodumenliez tartoznak, tehát hogy az ásvány az 

augit-családba sorakozik ugyan, ép úgy mint a diopszid, csakhogy kova¬ 

savon és timföldön kivid lithiumot is tartalmaz, és pedig 7°/0-on felül. 

Lawrenee Smith, sousvillei miueralogus az új ásványt feltalálója tiszte¬ 

letére Iiiddenit néven vezette be a tudományba. — Az amerikai lapok 

nagy lekesiiltséggel írtak e „lithiou-smaragd“-ról, a mint e követ neve¬ 

zik. A csiszolt kőnek fénye, tüze, átlátszósága a hir szerint nagy mér¬ 

tékben felülmúlja a valódi Beryll-smaragdnak megfelelő tulajdonságait, 

a szine pedig, szerintük, versenyezhet vele. E kidicsérés után nem is 

lehet csodálkozni, hogy ez ékkőnek az értéke Amerikában olyan, mint 

a gyémánté, és hogy a nagyobb, mintegy 21j2t karátos csiszolt kövek¬ 

nek karatját 125 dollárral fizetik. Tekintetbe kell venni, hogy az északi 

államokban becsesebbb drágakövek eddig még nem találtattak, és bogy 

itt ennélfogva az amerikai büszkeség is szerepel; azonkívül pedig úgy 

látszik, hogy nem is igen bőven fordul elő. E „smaragd^ egy kis telért 

képez, mely 21/3 hüvelyk magas, 2 láb széles, és vályuszerüen palás 

anyagba van beágyazva, a Blue Ridge egyik ágazatában, az írón Moun- 

tains felé, a Broad Rivérén. — K r enne r Párisban látta e kőnek néhány 

szépen csiszolt példányát, de korántsem tudott irántuk annyira lelkesedni 

mint amerikai szaktársai. Ennek az ásványnak, úgymond, melyet nem 

a smaragd, hanem a lithion-augit vagy a spodumen név illet meg, szine 

sokkal halaványabb a valódi smaragdénál, a tömege többnyire vékonyabb 

kristály-oszlopokká válik szét, és, bár a keménysége 6 és 7 között áll, 
egy igen kellemetlen tulajdonsága van, a melyet a kőcsiszolók feldolgo- 

Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 9 
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zás közben elég’ sajnosán tapasztalnak, az tudniillik, hogy három irány¬ 

ban hasad: jól az oszlop és az egyik oldallap irányában, úgy hogy a 

csiszolás alkalmával, sokszor nem igen nagy nyomás mellett is, egyes da¬ 

rabokra válik szét. Krenner véleménye szerint ez az ékkő semmi 

esetre sem versenyezhet a valódi smaragddal, mely a litbhun-smaragdot 

keménység tekintetében is felülmúlja. 

A földtani intézetből. — 0 Felsége a király 1882. junius 22-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával Böckh János, kir. főgeologot minisz¬ 
teri osztálytanácsosi rangban a magyar kir. Földtani Intézet igazgatójává 
nevezte ki. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Dr. Pét hő 
G y u 1 á t, a természetrajz képesített tanárát s a magyarhoni földtani 
társulat első titkárát és Dr. Schafarzik Ferenez képesített tanárt 
s budapesti egyetemi assistenst a m. kir. Földtani Intézethez segéd- 
geologusokká nevezte ki. 

A francziai geológiai társulat (Société géologique de Francé) a 
jövő szeptember folytán rendkívüli gyűlést fog tartani F oi x-ban (Ariége 
départementban), a Pyréneusok s a spanyol határ közelében. Kez¬ 
dete szeptember 17-ikén. Ezt a gyűlést részben a tavalyi, Bolognában 
tartott congressus kedvező eredményei következtében rendezik s egyik 
fő czélja az, hogy a Bolognában megpendült eszméket a nemzetközi 
egységesség érdekében tovább fűzzék s egyiket-másikat tüzetesebb esz¬ 
mecsere tárgyává tegyék. De nem kevésbbé fontos czélja e gyűlésnek 
az is, hogy különböző nemzetek geológusai és palaeontologusai között 
azt a jó viszonyt, a melynek a hasznát a bolognai congressuson ta¬ 
pasztalták, s a mely tavaly két nagy nemzet tudósai között ismét ben¬ 
sőbbé kezdett fejlődni, a tudományos haladás közös érdekében tovább¬ 
ra is ébren tartsák. — A gyűlés számos kirándulással lesz egybekap¬ 
csolva, a melyek 10 napig fognak tartani s kelet felé Lavelauetig és 
Belesteig, délfelé Tarasconig és Vicdessoig, nyugotfelé pedig St.-Gi- 
ronsig terjednek. 

Ez alkalommal megtekinthetők lesznek a Nummulit-rétegek, az 
Antraeotheriumos mioczéntől kezdve az Echinides rétegekig, a melyek 
közvetlenül a felső krétát borítják. — A garumniennek (a Leymerie- 
íéle legfelső krétának) két jellemző faciesse, az u. n. argiles rutilante.s 
és a Leymerie-féle eoloniák. — Középső kréta (Sellesi homokkő, Hip- 
pirit mész, a benaixi és leycherti lerakódások). — A kövülettartalmu 
gault és urgonien. — Jura lerakódások (Nerineás mészkövek, liasz és 
alsó liasz.j — A triász lerakódások, a Goniatit és Encrius tartalmú 
mészkövek, a gneisz; kitörésbeli kőzetek: gránit, pegmatit, diorit, ophit. 
A kirándulások első hetét főképen a harmadkor, a kréta és a jura ta¬ 
nulmányozására óhajtják fordítani, inig a kirándulás végét (K. b. St.- 
Girons környékén) a primaer és a kristályos képződményekre. 

Résztvenui óhajtó tagtársaink, mint vendégek, részletes napról- 
napra szóló programmért szíveskedjenek M Bért ralid úrhoz, a fran- 
czia geológiai társulat titkárához fordulni (Paris, Rue des Grands-Au- 
gustius, 7.) 



XII. Jáhrg. 1882. FO LD rl ANI Ií UZL ONY 
(GEOL 0G1SÜHE MIT THEIL UN GÉN) 

Nro 5—6 

ABH ANDLUNGEN. 

Geologische Notizen aus dem nördlichen Theile des Krassoer 
Comitates. 

Von Luihvig von Lóczv. 

(Vorgelegt in dér Fachsitzung dér ung. geol. Gesellschaft am 1. Marz 1882. — Aus- 

zug aus dem Ungarischen im „F ö 1 d t. a n i Közlő n yu Jahg. XII. (1882 p. 1 —31.) 

Aus dér grossen Arbeit, welche die Wiener Geologen bis zu 

den 60-er Jabreu zűr Herstellung einer geologischen Aufnabme dér 

österreichisch-ungarischen Monarchie ausgeftihrt babén, ist den Grenz- 

gebieten dér daiualigen östlicben Landestbeile vielleicbt das wenigste 

zu Gute gekommen. Dies gilt besonders auf jeue Gegend, wo die Grenz- 

liuien des Banates mit jenen des Arader Comitates und jenen von 

Siebenbiirgen zusammenlaufen. Wolf, Foetterle und Stur besorgten bier 

die Übersicbtsauínabme, aber nur iiber das südwestlicbe Siebenbiirgen 

besitzen wir eine ausfiibrlicbe und inbaltreicbe Bescbreibung aus dér 

gewandten Feder des Herrn Oberbergratb D. Stur; iiber die angrenzenden 

westlicben Tlieile ist die Literatur gar nicbt ausgiebig: sie belauft sieb 

auf 1 oder 2 Seiten. 

lm Auftrage des Ung. Nat. Museums besucbte icb im vergangenen 

Sommer (1881) die Tertiarlocalitaten des nördlicben Krassoer Comi¬ 

tates um bier Fossilien zu sammeln. Zum Scblusse meiner Exeursio- 

nen ging icb daun in das westlicbe Pojana-Ruszka Gebirge. Icb 

wanderte bier auf eineui geologiscb wenig bekannteu Bódén und dieser 

Umstand müge es recbtfertigeu, wenn icb die Ergebnisse meiner tiiicb- 

tigen Excursionen mitzutbeilen wage. 

Die Ebeue des Temestliales gabclt sicli unweit von Lúgos in zwei 

Tlieile, welcbe die waldbedeckten Hőben des Pojaua-Ruszka-Gebirges 

(Batyes 138G m. Ruszka 1363 m.) umfassen. Von bier ricbtet sicb 

das Thal dér oberen Temes nacb SO.; gégén ObN. ziebt sicb das 

Begathal aufwarts. 

Ein tertiares Hiigelland umringt die steilen Böscbuugeu des zu- 

meist aus krystalliniscben Sebiefer aufgebauten Gebirges dér Ruszka- 

Alpe. Die Neogen Scbicbten: iiberwiegend die Sande dér pontiseben Stufe, 

9* 
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füllen die beiden Thalbecken aus, diese ziehen sich zwischen den 

álteren Grundgebirgen als breite Bucktenausíiillungen weit hinein. lm 

Begathal, welches wir auch als das Beeken von Facset nenuen könnten, 

erreichen wir nicht <las Ende dér nord-östlichen tertiáren Bucht; die 

neogeu Sehiebten setzen sich iiber die Wasserscheide in das Marosthal 

bis zu den Ortscbaften Lesnek und Maros-Brettye fórt. 

Icb kann meine int Inncrn des Pojana-Ruszka ausgefiihrten Excur- 

sionen in die Besehreibung von drei Routen zusammenfassen. 

I. Umgebung von Nadrág. Noch im Jahre 1877 machte ich Aus- 

riiige in dieser Gegend. Ich ging von Tinkova nordwárts iiber die 

Böbe des Vurvu Dumbrovicza in das Kornyelthal und nacb dem Berg- 

ort Nadrág. Ein grobkörniger Augengneiss ist unterwegs das herrscbende 

Gestein, seiue dicken Banké fallen steil nacb S. oder SW. Gégén 

Nadrág zu wird das Gestein feinkörniger, Haseriger und glimmerreicher, 

wecbsellagert dann bei Nadrág mit Glimmerschiefer. 

Westlich vöm Dorf kommen im Kornyelbacb kryst. köruiger Kaik 

und massiger Dolomit vor, welcbe anscbeinend das Liegeude des 

Glimmerschiefers bilden. In dér Nőbe des Vurvu Dumbrovicza und am 

Kornyelbacb treten im Gneiss Lagergánge und Stöcke eines porphyri- 

scben Eruptivgesteines auf. Dieses ist vöm tracbytiscben Ausseben : grosser 

Feldspatb, Biotitbláttcben und Hornbleude-Krystalle sind in einer körni- 

gen glasigen grauen Grundmasse ausgescbieden. 

Mein verebrter Freund Dr. Schafarzik, Assistent dér miner.-geolog. 

Lebrkanzel dér Universitát zu Budapest, batte die Güte, die von mir 

gesammelten Gesteiue zu bestimmeu (siehe Anliang) und erkanute in 

diesen mehrere Trachyte. 

Hauer :) erwábnte zwar Trachyte aus dem siidlicben Abbang des 

Pojana Ruszka; auf dér Übersicbtskarte aber wnrden keine als solcbe 

ausgescbieden. 

Ich vermutbe, dass die Tagebuch-Notizen von Partseb, welcbe 

Stur citirt, aus dér Umgebung Ruszkberg abnliche Gesteine als Augit- 

pborphyr bezeiebnen. Zwischen Tinkova und Nadrág faiul icb keine Spureu 

von jenem Augitporpbyr oder Melapbyr, welcher auf dér Übersicbtskarte 

auf dieser Stelle verzeichnet ist und halté es nicht fiir unwabrscbeinlicb, 

dass dér Augitporpbyr zum Theil durcb die Trachyte auf dér Karte zu 

erzetzen sein wird. 

Jeue tuffigen Sedimente, welcbe zeitlicb mit dem Augitporpbyr als 

eng verwandte Ablagerungen besebrieben wurden, traf icb nur im nad- 

l) Geologische Uebersichtskarte dér oest.-ung. Monarchie (Blatt VIII. Sieben- 

bürgen.) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 18711. 23. Bd. Seite 88. 
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ráger Thale auf. Siidlicli von dér Stelle, wo das Thai von Osten sich 

rechtwinklig in eine nord-südliclie Riehtung biegt, sind tuffig-e duukel- 

graue, áusserlich gelb verwitterte Sandsteine mit Pflanzenresten, íerner 

Conglomerate, welclie transgressirend mit steilem südlichem Einfalleu aní 

krystallinischem Kaik auflagern. 

Aucli ein dichtes Eruptivgestein glaubte icb hier entdeckt zu 

babén: dieses entpuppte sich aber bei dér petrographiseben Untersu- 

chung als eine Árkosé. 

ÍI. Von Kis- Szurdok ilber R. Gladna nácit, Lunkány. Dér Weg fübrt 

entlang des gladnaer Baches, im Streicben dér krystalliniscben Scbiefer. 

Dér Bach folgt im allgemeinen von R. Gladna dem Nordsaume des 

krystalliniscben Gebirges, nur bei Furdia und Kis-Szurdok ist je eine 

Tbalenge, in welchem dér Bach zwei kurze, nördliobe Vorsprünge des 

Hocbgebirges abschneidet. Zwischen diesen Thalengen reicben die jung 

tertiáren und diluvialen Ablagerungen des facseter Beckens bis zum 

Dorf Furdia. 

In den beiden Thalengen sah icb nur einen feinflaserigen Gneiss 

in dicken Bankén mit 20° S. oder SW. einfallend. 

Német-Gladna, eine gewesene Bergkolonie, südlicb auí dér Seite 

lassend, scbritt ich von Román-Gladna im Valye-Lupului gégén den 

Bergrücken empor, welcber im Westen des Lunkányer Tbales nord- 

siidlieb gerichtet ist, 

Gleich binter R. Gladna sah ich zwischen dem Bachgerölle Tra- 

ehytstücke, welcbe aus dem Valye Maré, aus einem siidlicben grossen 

Seitenthal herauskommen. Gegeniiber des Yalye Maré anf dér nördlichen 

Seite des Yalye Lupului sind die Mundlöcher dér j üngstgeöltneten Stol- 

len dér Nadrágéi- Gewerksckaft. Diese sind in dér Riehtung des Ver- 

dácbens in die steil nacb S\Y. einfallenden Dolomit-Bánke getrieben. Es 

sind manganbáltige Brauneisenerze, welcbe hier ausgebeutet werdeu. 

Gégén den hőben, waldgien Bergrücken nimmt dér krystalliniscbc 

und zum Theil dolomitisebe Kalkstein immer mehr und mebr dem Thon- 

glimmersehiefer gegeniiber, den icb Anfangs im Valye Lupului antraf, über- 

hand. Im Lunkányer Tliale wird alsdann dér Kaik zum herrsebenden Ge- 

stein. Nacb dér Aussage dér Bergleute in Lunkány reicben die Kalk- 

steine südlicb nahe bis zu dem Sattel zwiscbeu dem Bat.yes und dér 

Ruszka, über welchem ein guter Fahrweg nacb Ruszkberg biniiberfiibrt. Ab- 

warts nacb Norden verfolgte icb den Kalkstein und fand ihn — kleine Phyllit 

Parthien abgerechnet — fást zusammenhangend bis unterballt des Dorfes 

Tomesty. Bei Lunkány stehen die dolomitischen Kalkbanke saiger, 

oder fallen sekr steil nacb Siid ; das Streicben ist W b. N. — OJj. S, 
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(18 h 6°); auch die Brauneisenerze, welche in Nester die Kalksteine be- 

gleiten, sind diesem Streicben naeli angereiht. 

lm lunkányer Hochofen werden scbwacbe Braimeisenerze verhiittet, 

dérén Eisengebalt zwischen 18—35°/0 variirt und ini Mittel auf 25°/0 

zu scliátzen ist. Die Erze enthalten 1—2°/0 Phosphor. Die Diniben Hegen 

weit zerstreut und sind nahezu ganz ausgebeutet. Das alles ist die 

Ursaehe, dass die Hermannstadter Gesellscbaft, als Eigentbümer von Lun¬ 

kány, im Begriffe ist, den Betrieb einzustellen 

Halbwegs zwichen Lunkány und Tomesty, liegt die Glasfabrik dér 

Familie Losch. Die Quarzlinsen dér Pbyllite lictcrn das Hauptmaterial, 

welches liier zu Feuster- und Tafelglas verarbeitet wird. 

Am nördlicben Ende des Dorfes Tomesty beste ben auf einer kurzen 

Strecke die beiden Tbalseitcn aus Trachyt. Dieser ist ein Biotit-Ortkok- 

las-Quarz-Tracbyt, welcber stockförmig im massigen, dolomitiseben Kalk- 

stein bervorbricht. Am unteren Ende des lunkányer Tbales bei Gojzesty 

sáli ieh wieder Glimmerschiefer und Thonglimmersebiefer. 

111. Rumunyesty nnd Forasesty. Bei Rumunyesty véréinigcn sieb 

die zwei Haupflüsse des Nordabhangcs des l’ojana-Ruszka Gebirges. Diese 

sind : dér Plüss, welcber von Lunkány kommt und die vcreinigten Báche 

von Pojen und Forasesty. 

Von Westen komraend traf icli oberbalb Kurtya, in einer Entfer- 

nung von ungefáhr 1 Kilm. von den letzten Háusern des Dorfes auf dér 

Nordseitc des pojen-forasestyer Tbales, ein porpliyrisehes Gestein, an ; 

dieses liat eine graue dielite Grundmasse, darin verwitterten Feldspatb; 

cs ist ein sprödes Gestein, welcbe in eckigen Grus zerfallt. Naeb Dr. 

Schafarzik ist es ein Biotit-Labradorit-Quarz-Porphyrit. Nach dem Vor- 

kommen und naeb dér Art dér Verwitterung möchte ieb dieses Gestein 

vorláutig nocb als zűr Tracbytfamilie gebörend auffassen 

Drci Kilm. aufwarts von dér Thalmündung verzweigt síeli das 

Thal naeb Pojen und naeb Forasesty. Von dér Trachytpartie angefan- 

gen liis zum Dorfe Forasesty filbrt dér Weg zwischen Thalengcn und 

unter Kalkwánden. Forasesty liegt in einer Thalerweiterung, welcbe von 

bobén bewaldeten Bergen eingescblossen ist; es ist wabrsebeiulicb, dass 

liier Pbyllitte anzutreffen waren. Tn den Tbalengen berrsebt dér Kalk- 

slein vor; dieser zeigt versebiedene Varietáten ; es kommen vor: dolo- 

niitiseb massige, kiesclige, krystalliniscb körnige und sebiefrige Abánde- 

ruugen, ja selbst didit ersebeinende Partién feblen nicbt. Dunkel und 

bellgraue, weisse und gelbliebc Fárbungen wechseln ab. 

Zu unterst Hegen die dicken massigen Dolomité und kieselreiche 

balbkryst*aIliűisebe Kalkbánke, naeb oben folgen auf diesen die schiefág- 
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plattigen Schichten; aueh Faltungen bemerkte ich an dcn gut geschich- 

teten Kaikén. 
Dórt wo das forasestyer Thal ciné west-östliche Richtung annimmt, 

sielit mán auí dér siidlichen Thalwand, etwa 80 M. über dér Thalsohle, die 

Münduug einer llöble. Dicse ist eine Einbruchs-Höhle, Avelche abwarts- 

geueigt etwa 80—90 Meter weit in südlicher Richtung in das Innere 

dcs Gebirges tíihrt, dana sich nach Westen umbiegt und nahezu parallel 

des hinabführenden Einganges aufwarts gégén Norden, in ungangbare 

Spalten endet. Die ganze Lángé dér Höhle mag 150—160 M. betragcn. 

Die Tropfstein-Bilduug ist nicht geradc besonders in dér Höhle, trotzdcm 

dass sie in dér Umgebung den Ruf einer Tropfsteinhöhle besitzt; in 

dér Mitte stelit ihr einzig nenuenswerthes Tropfstein Ornament: das 

„Kreuz“, gebildet aus einem etwa 9 M. hohen Stalagmiten Schlcier, 

welcher íreistehend bis zum Bódén reicht, sich als breiter Sockel er- 

weitert und somit einem Kreuz ziemlich ahnlich ist. 

Dér Bódén dér Höhle ist mit einem machtigen Láger von Fleder- 

maus-Guanó bedeckt. Die Öffnung dér Höhle ist 10 M. breit und 2‘5 M. 

hoch; im Bódén dér Vorhalle fand ich praehistorische mit Zick-Zaok 

Dinien und mit Fingereindrücken gezierte Topfseherben, Hnio Muschel- 

schalen und Holzkohle, weiter einwarts Mensehenknochen. 

Die Höhle befindet sich im bellgrauen krystallinischen, schiefrig- 

plattigen Kalkstein. Auí dér Thalwand ist die Lagerung ilach mit 

12—13° nach SO. fallend ; einwarts wird die Neigung dér Schichten 

eine immer steilere bis zu 60°. 

Im Auíbau dér Westhalfte des Pojana-Ruszka Gebirges nehmen 

alsó von Síiden nach Norden die folgenden Gesteine Theil: Gneiss, 

Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer (Phyllit), krystallinisch körniger 

Kaik und Dolomit. Allé diese Gesteine sind im Allgemeinen in einer nach 

Síiden \ erílachenden (zAvischen SW. und SO.) Schichtenstellung gclagert. 

Die Kalksteine, Avelche im lunykányer Thal yorherrschen, sind von den 

Phylliten kaum zu trennen. Ilire Lagerung ist eine concordante; es 

Avechseln Phyllitpartien mit Kalkbanken ab oder die letzteren sind 

ZAvischen den Phyllit eingefaltet. 

Es falit schwer manche Schichten des Kalkes, besonders die dunkel- 

gefárbten und die dicht erscheinendeu Banké zu den metamorphischen 

oder azoischen Bildungen zu zahlen. Stur (1. cit.) fand die Kalksteine 

im siebenbürgiscken Theile des Gebirges als die obersten Abtheilungeu 

dér krystallinischen Schiefer; Cotta hingegen bezeichnete die dichtcn 

Banké als Jurakaik. x) 

*) B. Cotta, Erzlagerstátten in Ungarn u. Siebeiibürgen, Seitc 225. 
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Es ist mii- nicht geluugen in den Kalksteinen Petrefakten aufzu- 

linden, trotzdem íiible ick mich geneigter die besprocbenen Gcbildc des 

Pojana-Ruszka Gebirges zu den palaeozoischen, ja selbst zu den alt 

mezozoischen Bildungen zu zahlen, als sie für abnorme Ersébeinungen 

dér zu den krystallinischen Scbiefcrn gehörenden krystalliniscb körnigen 
Kaiké zu lialten. 

Die Geotcktonik dér Westhalfte des Pojana-Ruszka Gebirges 

versucbe icb, mit dér grössten Reserve im beistebenden Idealprofil zu 

skizziren in welcbem dref Faltén und eine Venvertung ízűm Ausdrueke 
kommen. 

iog. 1. 

ű| ÉÁK. O.D.Ny. 

Erklarung dér Bezeichmmgen zu Fig. 1. — É — N; D= S; — ÉÉK — NNO; — 

DDNy = SSW. 

IV. Dos riórdliclie Gr un dge b irge des facseter Neogen-Beckens. Die 

beiden alteren Hügelgruppen: zwischen Valyemare und Bulza, und 

Batta und Lippa Iliiden am linken Marosufer das Grundgcbirge dér krassóer 

Tertiarablagerungeu welcbe auí dér Strecke zwiscben Batta und Valye¬ 

mare bi.s an die Maros reiehen und liier die Hiigel dér linken Tbalseite 

bilden. Die vorerwahnten Hügelgruppen Gebirge sind nur die dureli den 

Marosfluss abgesebnittenen Abzweigungen des Hegyes-Drocsa-Pietrosza 

Gebirges. 

Beziiglieb des Valyemare-Bulza er Bergzuges erwabne icb hier, 

dass icb in den Kalksteinscbicbten zwiscben Kapriora und Pozsoga, 

welcbe auf dér Übersichtskarte als obere Kreide bczeicbuet sind, Neri- 

nea nodosa, Voltz., Nerinea Castor, d’Orb., Cbemnitzia fusiformis, Gr. 

alsó entscbieden oberjurassiscbe Formen sammelte. Die obere Kreide 

fand icb nur durcb beschrankt vorkommende gelbe Saudsteine vertreten. 

In dér llmgcbung von Szelcsova vermutbe icb auí Grund petrograpbi- 

scbcr Analogicn in den dunkelgrau gefarbten, sprödcu, versteinerungs- 

losen Kalksteinen und in Quarzitsandsteinen den Trias und den Lias. 

Diese streicheu sammtlich vöm recbten Marosufer bei Szelcsova 
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heriiber. Die geologiscbe Übersicbtskarte verzeichnct südlich von Szel¬ 

ese va ciné grössere Dioritpartie, welehe östlicb an Basalt grenzt. Trotz 

wiederholten Excursionen im Jabre 1877, traf ich liier keiuen Diorit 

an, wobl aber manigfaltig ausgebildete Tracbyivarietaten, von welcben 

Dr. Kiirthy die petvograpbisebe Untersuehuug ausfübrte und seine Resul- 

íate im „Földtani Közlöny“ mitgetbeilt bat.1) 

V. Aus fiiige im Gebiete dér Neogenschichten. Wic es bereits enváhnt 

wurde, umgeben die Neogenbildungen den westlicben Tbeil dcs Pojana- 

Ruszka Gebirges. Die Tertiárbildungen sind zumeist durcb die Schicbteu 

dér pontiseben Stufe vertreten. Am Siidrand des Gebirges traf icb nur 

im Doríe Kricsóva nördlicb von dér Eisenbahu-Station Gavosdia eine 

versteinerungsreiebe Localitat. 

Die Schicbtenfolge bestebt bier zu unterst aus cinem dunkel- 

grauen blatterigen Tegcl mit Koblensebntiren; dariiber lágert cin 

gelber loser Quarzsandstein, weleber mit diinnen Mergel- und Conglome- 

ratlagcn und mit dickeren Sandsehicbten weebsellagert. Westlieb von 

Kri csóva entbalt dér Tegcl die Melanopsis Martiniana, Fér. 

Dér reicbe Fund- 

ort liegt im Sande auf 

dem Westende des Dor- 

fes, wo die Sandstein- 

uud Sandmassen (h) auf 

den Tegel (a) in dér 

Weise wie die bei- 
stebende Skizze es angibt, abwartsgleiten und dadurcb zu Bergschipfen 

Anlass gében. Solche Erdbewegungen sind im nördlichen Krassó gar nicht 

selten und fttr allé gilt die Erklarung, weleber die Skizze cinen Aus- 

druek giebt. 

Zwischen diesen Erdsebip- 

fen íand dér griechisebe Geist- 

licbe von Kricsova das Bruebstitek 

dér rechten Tibia eines grossen 

Elepbantoiden. Icb besuebte in 

dér Begleitung des Geistliehen die 

Stellc und skizzirte dórt das fol- 

gende Profil: 

a) Gelber eisensebiissiger 

Saud mit dem Elepbas- odor Mas- 

todon-Knoeben. 

*) Földtani Közi. 1878. Vili. Jahrg., pag. 283—313. 



b) 0-40 Meter máchtiger loser Quartzsandstein mit Cardien 

schalen. 

c) Sandiger Mérgei mit Blátterabdriicken. 

d) Máchtiger Sandstein und loser Sand. 

In dér b) Schickte sammelte ich íolgende Fonuen : 

Pianoi'bis Badmanyesti, Fuchs. 

— micrmophalus, Fuchs. 

Melanopsis cf. decóllata, Stol. 

cylindrica, Stol. 

cf. pyrum, Neum. 

Cardium Penslii, Fuclis. 

— complanatum, Fuchs. 

— Banaticum, Fuchs. 

— ej. vicinum, Fuchs. 

Cardium cf. conjungens, Partsch. 

— s/l. 

— n. sp. (cf. Lenzi, R. Hoei'n.) 

— sp. 

Üongeria Balatonién, l’artsch. 

— simplex, Barb. du M. 

Dreissenomya Schröckinjeri, Fuchs. 

— cf. intemiedia, Fuchs. 

Dicse Versteinerungen gehören zu dér Radmauyester Fauna; die 

háufigste Cardium-Art vvird vvabrscheinlich mit dér, unter dem Namen 

(tardium cf. Lenzi von R. Iloernes beschriebenen Form von Vercserova 

zu véréinigen sein. x) 

Die Blátterabdrücke des sandigen Mergels hatte Hr. l’rf. Dr. 

Moritz Staub die Giite zu bestimmen, und er gruppirt die grösstentheils 

sehr mangelkaft erhaltenen Exemplare folgendermassen: 

„L Carpinus grandis, Ung. kleines Blatt. 2. Planera Ungeri, 

Ettsgh. 3. Quercus pseudoeastauea, Goejip. 4. Castanca Kubinyii, Kov. 

5. Quercus mediterranea, Ung. tí. Cyperites sp. 7. Mvrsine sp. ? — 

Die zwei letzeren sind zweifelhafte Bruchstüeke. Die ersten íiinf bes:- 

tzen einc grosse verticale als auch horizontale Verbreitung. Stur D.’s 

Abbandlung (Beitrage zűr Kenntnniss dér Flóra dér Süsswasserquarze 

Jahrbucb dér k. k. geolog. Reicksanst. 1867) in Anbetracht gezogen, 

wurden die Arten an folgenden Localitaten Ungarns, in den congericn 

und sarmatisehen Schichten angetroffen. 

1. Carpinus grandis, Ung. Ceritbiumschichtcn: In Rhyolithtuff von 

Nagy-Ostoros bei Eger, am Avashegy bei Miskolez und bei Tállya, in 

Trachyttuff bei Erdőbénye. In Tegel bei Szőllős, im Kalkschiefer bei 
Thalheim. 

2. Planera Ungeri, Ettgsb. Cerithiuraschichten: lm Rhyolithtuff von 

Jastraba bei Tállya. In Trachyttuff bei Mocsár, Skalamlin, Törines, 

Erdőbénye, Szerednye In Tegel bei Buják. 

3. Quercus pseudocastanea, Göpp. Cerithiumsehichten: lm tállyaer 

Rhyolithtuff, im mocsáréi- (bei Sckemnitz) Trachyttuff. 

’) R. Iioernes. Tertiárstudien, Jalirb. d. k. k geol. Reichsanst. 1875. 25. Bd. 

Seite 75. 
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4. Gastanea Kubinyii, Kov. Cerithiumschichten: lm Rhyolithtuff 

bei Szt. Kereszt, Jastraba, Tállya. Im TrachytUiff bei Mocsár und Erdo- 

bénye. lm Kalksckiefcr bei Szakadat und Thalheim. Bei Korniczcl in 

Yale Scobinos. Fást überall bániig'. 

5. Quercus mediterranea, Ung. Cerithiumschichten: Sehr bániig irn 

Trachyttuff von Erdőbénye. 

Alsó hauptsácklich in den zűr sarmatischen Stufe gezáhlten Orten. 

Allé die hier angeführten Pflanzen kommen aber auch in álteren 

Schichten, als die sarmatischen vor.“ 

lm facseter Becken ist derselbe Sandstein das herrschende Clestcin, 

welcher bei Kricsova die Yersteinerungen dér pontischen Stufe in sich 

íiihrt. Gégén die Hauptwasserscheide dér Béga geht dieser almáidig in Schot- 

ter über. In den Graben bei Kostey und Nemesesty ist die zweite Stufe dér 

ueogen mediterránén Schichten, unier den pontischen Sandsteinen und 

Sehottcr anzutreffen. Die Fundorte in dér mediterránén Stufe von Felső- 

Lapugy und Púnk, jenseits des kossoviczaer Sattels, gelleren geologisch 

dem facseter Becken an ; diejenige Bucht, in welcher die Schichten dieses 

Beckens sich ahsetzten, endigt beiláuíig bei Lesnyek und Szirb. lm 

Marosthal untersuchte Stur die neogenen Schichten und erkannte in dér 

Fmgegend fúr Lapugy die folgende aufsteigende allgemeine Schichtcn- 

reihe: (1. c. S. 86.) [Siehe „Note ad. pag. 127.“ Seite 138.] 

Meine Ausfüige fíihrten micli, Lapugy ausgenommen, niclit auf das 

Gehiet Stur’s. Ich notirte aber am rechten Ufer dér Maros hintsr Bur- 

zsuk solche Daten, welche das Vorkommen des Lapugyer Tegels am 

rechten Ufer dér Maros warscheinlich maciién. Unter dem máchtigeu 

Schichten des Trachyt-Konglomerates sah ich dórt im Jahre 1877 

námlick einen bláulichen Thon, konnte mich aber behufs Suchung, 

pressanten Weges halber, nicht aufhalten. leli sah im Burzsuker Gast- 

liaus auch einige Bruchstiicke vöm Strombus coronatus, Defr. welche 

dér Erhaltuug nach von dér Lapugyer sehr verschieden warcn; dicse 

kinterliess, mit Erze dér dortigen Gegend Schulden wegen beim Wirth 

cin SchUrfer. Ich halté es für nicht unmöglich, das diese Yersteinerungen 

aus dem burzsuker Graben stammen. 

Die geologische Zusammensetzung des kossoviczaer Sattels unter¬ 

suchte ich mit Aufmerksammkeit, oline aber, dass ich das gewun- 

sehene Resultat, die Schichten des facseter Beckens iibereinander zu 

studiren, erreichen konnte. 

Die kossoviczaer und holgyaer Báche, gruben auf den zwei 

Seiten dér Wasserscheide tief ihre Betten, und schlicssen gut die 

Schichten des Firstes auf. leli habé aber in ihnen, so den Lapugyer 



Tegel und Traehyt- (Basalt-) Conglomerat, als auch dic gelben Sande 

dér krassóer pontisehen Schichten umsonst gesucht. 

Von diesern ganz verschiedene Ablagerungen bilden deu Grat dér 

Wasserscheide: namlich die Schotterlager, von welchen Stur als von den 

Reprásentanten dér sannatischen und pontisehen Stufe spricht. Dér Sattel 

besteht aus Abwechselung von thonigem Sand und Schotterlager ; im Sckot- 

ter ist viel Trachyt-Material, es korúmén siid-östlich vöm kossoviczaer Berg- 

rticken am Grat darin aucli tuffige Banké vor und bei Kossesd nőben 

dér Landstrasse linden sich die sogenannten Pállá-Schichten. 

leli war nicht wenig erstaunt, als ich mich um den Ursprung 

des auf dér Höhe des Weges herumliegenden Grobkalkes erkundigend, 

von cinem Kossoviczer Manu nach Holgya geführt wurde. Dicse Ortschaít 

liegt nahe zum krassóer Grenzsattel; ausser dem nord-östlichen Zaun- 

thor unter einem Pflaumengarten ist eine etwa 1 Meter dicke Grob- 

kalkbank anzutreffen. 

Es sind darin reichlich Abbriiche von marínén Versteinerungen, ich 

sah solche vöm Troehus, Dentalium und die Steinkerne von Korallen. 

Dicse Kalkbank (Leithakalk) gehört demnach dér neogen-mediterránon 

Stufe an ; die Cerithien- und Congerien-Sckichten scheinen auf dem Kos¬ 

soviczaer Htigel ganz zu fehlen. 

Es is daraus zu schliessen, dass kiér nach dér Ablagerung dér 

Neogen-Mediterranen Schichten eine Erosion stattfand, welche die Was- 

serscheide als cinen Querdamm zwischen den nachhcrigen Wasserbecken 

zuriickliess. Daniit steht im Einklángé, dass: die Basalt- (Traehyt-) 

Conglomerate westlich des Sattels íehlcn und dass anderseits die gelben 

Sande dér pontisehen Stuíe nicht in das Marosthal gégén Dobra zu 

iibergreifen scheinen. 

Das Vorhandensein dér Cerithien-Schichten wurde von Stur durch 

die Auffinduug dér Palla-Schiehten dokumentirt. Ich möchte aber diesem 

Gesteine kamu eine stratigraphische Bedeutuug beimessen; dér Pállá 

ist namlich cin Trachyttuff und ich fand ihn im Weissen Kó'rös-Thal auch 

zwischen den Schichten dér 11. neogen-mediterranen Stufe macidig 

entwickelt. 

VI. Umgebunq von Kostej und Nemesesty. 

Dic Fundortc dér Neogen-mediterranen Versteinerungen in dér Náhe 

dicsér Ortschaften sind durch Neugeborn scit Langem bekannt.1) Die nürdli- 

chen Zulliissc des Valye Ilkni, zwischen Kostej und Nemesesty, schliessen in 

ihren obercn Theilen den marínén Tegel auf, von allén ist dér Valye 

1) Verhandlungen u. Mitthcilungen d. siebenb. Vereins f. Naturw. zu Herman- 

stadt. 1853. III. Jabrg. Seite 155. u. 1854 V. Jalirg. Seite 148. 
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Zeniiu}' östlich von Nemesesty dér beste Őrt zum Sammeln. Dieser Graben 

bildet zugleich den westlicbsten Aufscbluss dér sich hier verbreitenden 

neogen mediterránén Scbicbten. Zwiscben Nemesesty und Zorány sind 

in den nördlichen Graben nur Sand- und Schotterbanke anzutreffen, und 

diese seheinen den Congerienscbichteu anzugehören, welehe ich am 

Bergriicken siidlich von Gross und im Dorfe Zorány ganz sieher wieder 

erkannte. Bei Zorány fand ich einen Ostracodenmergel und dariu Congeria 

simplex und Congeria cf. Partschi. Audi zwiscben Nemesesty und Kostej ist 

ein Schotter iiber den marínén Tegel abgelagert, weleh Letzterer nur in 

den tief eingescbnittenen Graben gut aufgeschlossen ist; dichte Wald- 

bedeckuug verhindert bei flücbtiger Bereisung die Verbreitung dér Scbicb- 

tengebilde genau zu beobachten. 

lm Valye Zeminy ist die Lagevung dér neogen-mediterranen Scbicb- 

ten die folgende: 

1. Auf einem kaolinisirtem Quarztracbyt ruben dunkelgraue Tegel- 

scbicbten mit Turritella turris, Voluta rarispiua, Pleurotoma asperulata 

und mit grossen Heterosteginen. Dieser Tegel lieferte die meisten Ver- 

steinerungeo. 

2. Hellgrauer tboniger Sand, 2—3 M. mácbtig, mit wenig Ver 

steineruugen; oben kommen: Heliastrea Defrancei, Prionastrea Neuge- 

boreni, kleine Scbalen von Pectunculus obtusatus, Anomia sp. etc. 

3. Leitbakalk mit Trachyt-Material. Die Versteinerungen stammen 

aus dem Tegel und werden dareb den Bacb in solcher Menge ausge- 

wasehen, dass sie die Aufmerksamkeit dér wallacbiscben Bauernkinder 

erwecken, die gewöbnlicb einen kleinen Vorratb Teufelsknocbeu (Oasse 

dje Draku) fúr die seltenen Herrenbesuebe dieser entlegenen Ortscbaften 

zum Anbieten babén. 

In dér Bestimmung des Materials verdanke icb meinen verebrten 

ten Freunden : Herrn J. Halaváts die Revision dér Conus und Ancillaria 

Arten und Herrn Aug. Franzenau die Bestimmung dér Foramiuiferen. 

In dér beiíolgenden Liste sind die mit * bezeicbneten Arten scbon 

von früher bér im Eesitze des ung. Nationalmuseums. 

Gasteropoden. 

Conus Mojsvárii, R. Hoern. 

— Loroisi, Kiener. 

cf. Moravicus, R. Hoern. 

— Pusclii, Micht. 

extensus, Partsch. 

— Dujardini, Desh. 

— Brezinae, R Hoern, 

— Noae, R. Hoern. 

— Enzesfeldensis, R. Hoern 

— rotundus, li. Hoern. 

Olíva flainmulata, Lám. 

^Ancillaria glandifonnis, Lám. 

obsoleta, Brocc. 

Cypraea Lanciae, Brus. 

* — fabagina. Lám. 

— affinis, Huj. 



Ringicula buccinea, Desh. 

Voluta rarispina, Lám. 

— ficulina, Lám. 

Mitra cf. Bonéi, R. lloern. 

— Bellardi, R. Hoern. 

* — scrobiculata, Brocc. 

* Columbella subulata, Brocc. 

fallax, R. Hoern. 

* Terebra fuscata, Brocc. 

— cf. Hochstetteri, R. IToern. 

* — pertusa, Bast. 

* — acuminata Bors. 

— bistriata, Grat. 

* — Basetroti, Nyst. 

Buccinum collare, Hilb. 

* — restitutianum, Font. 

— limatum, Chemn. 

— cf. miocoenicum, Micht. 

— Hoernesi, Semp. 

Cassis mammillaris, Grat. 

* — saburou, Grat. 

*Strombus coronatus, Defr. 

*Rostellaiía dentata, Grat 

('henopus pes pelecani. Phill. 

Triton heptagonum Brocc. 

-Ranella marginata, Brong. 

Murex goniostomus, Partsch. 

— of. craticulatus, Brocc. 

Vermetus intortus. Lám. 

*Na.tica millepunctata, Lám. 

— Josephinia, Risso. 

* — helicina, Brocc. 

*Neritopsis radula, Lin. 

Neritina expansa, Rss. 

Turbonilla pygmea, Grat. 

Rissoa Lachesis, Bárt. 

— costellata, Grat. 

Eulima subulata, Don. 

Murex cristatus, Brocc. 

Swainsoni, Micht. 

brandaris, Lin. 

— sp. 

— spinicosta, Bronn. 

Pyrula rusticula, Bast. 

Fusus intermedius, Micht. 

— Puschi, Andr. 

Fusus cf. virgineus Grat. 

* — Valenciennesis, Grat. 

* — semirugosus, Micht. et Bell. 

— Burdigalensis, Bast. 

— sp. 

Fasciolaria fimbriata, Brocc. 

Turbinella subcraticulata, d’Orb. 

Cancellaria Bellardi, Micht. 

cf. spinifera, Grat. 

Pleurotoma cataphracta, Brocc. 

acperulata, Lám. 

cf. concatenata, Grat. 

turricula, Brocc. 

mönilis Brocc. 

trifasciata, Hoern. 

cf. rotata Brocc. 

vermicularis, Grat 

intermedia, Bronn. 

dimidiata, Brocc. 

Lamarcki, Bell. 

obeliscus, Desmar. 

cf. harpula, Bronn. 

grannria. Duj. 

Ceritbium f. vulgatum, Brong. 

Zeuschneri, Pusch. 

* minutum, Serr. 

* — Bronni, Partsch. 

— scabrum, Olivi. 

*Turvitella Riepeli, Partsch. 

* — vermicularis, Brocc. 

— turris Bast. 

— Archimeids, Brong. 

— subangulata, Brocc 

Monodonta Araonis, Bast. 

Adeorbis Woodi, Hoern. 

*Yermetus arenarius, Lin. 

Bulla miliaris, Brocc. 

— truncata, Adams. 

Odontostoma plicata, Mont. 

Crepidula unguiformis, Bast. 

Dentalium Badense, Partsch. 

mutabile, Doderl. 

pseudoentalis, Lám. 

entalis, Lin. 

incnrvum, Reu. 
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Lám ellibranclitatén. 

Clavagella bacillaris, Desli. 

Venus multilamella, Lám. 

clathrata, Duj. 

— plicata, Ginéi, 

umbonaria, Lara. 

Lucina Dujardini, Desli. 

Cardita Partschi, Góbii', 

hippopea, Broun. 

— Transylvanica, Hoern. 

Cardium hirsutum, Broun. 

Pectunculus pilosus, Lám. 

obtusatus, Pal'tscb 

Arca diluvii, Lám. 

Lima strigillata, Brocc, 

Pecten cf. aduncus, Eichw. 

cristatus, Broun. 

— cf. spinulosus, Münst. 

Anomia costata, Brocc. 

Antit ozoen. 

Acanthocyathus Transylvanicus, Rss. Heliastrea Defrancei, M. Edw. et. H. 

Stylopora subreticulata, Rss. Heliastrea Reussana, Del'r. 

Prionast.rea Neugeboreui, Rss. 

Fór amtnef erem. 

Verneulina spinulosa, Rss. 

Plecanium abbreviatum, d’Orb sp. 

gramen, d’Orb. sp. 

laevigatum, d’Orb. sp. 

Mayeranum, d’Orb, sp. 

Máriáé d’Orb, var. iner- 

nes Reus. 

~r serratum, Rss 

lanceolatum, Karr. 

Cornuspira foliacea, Phil. sp. 

Biloculina bulloides, d’Orb. 

— — — var. calos- 

t.oma, Karr. 

— — var. dentata, 

Rss. 

globulus, Ború. 

Spiroloculina excavata, d’Orb. 

Triloculina tricarinata, d’Orb. 

— gibba, d’Orb. 

oculina, d’Orb. 

consobrina, d’Orb 

— inflata, d’Orb. 

nodosaroides, Karr. 

intermedia, Karr. 

Selene, Karr. 

sulcata, Karr. 

Quinqueloculina Bucliiana, d’Orb. 

Haidingerii, d’Orb. 

Quinqueloculina Ungeriana, d’Orb. 

var. stenostoma, Karr 

longirostra, d’Orb. 

Schreibersii, d’Örb. 

Josephina, d’Orb. 

— striolata, d’Orb. 

foeda, Rss. 

Schroekingerii, Karr. 

vermicularis, Karr. 

— ornatissima, Karr. 

— Kostejana, Karr. 

— Atropos, Karr. 

Peneroplis planatus, Piciit & Moll. 

var. laevigata, Karr. 

Hauerii. d’Orb. sp. 

— aspergilla, Karr. 

Alveolina meló, Piciit & M. sp. 

— rotella, d’Orb. 

— Hauerii, d’Orb. 

Nodosaria subcanaliculata, Neug. sp. 

Glandulina laevigata, d’Orb 

Cristellaria calcar, Lili., var. calcar, 

d’Orb. 

calcar, Lili. sp. var. cul- 

trata, Monti'. 

— inornata, d’Orb. sp. 

Polymorpliina gibba, d’Orb. sp. 

aequalis, d’Orb. sp. 
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Polymorphina probléma d’Orb., Discobrina complanata, d’Orb. sp. 

var., deltoidea, Ess. 

tuberculata, d’Orb. sp. 

digitális, d’Orb. 

platyompbala, Ess. 

squamula, Ess. 

semiorbis, Karr. 

Bulimina pyrula, d’Orb. 

— incrassata, Karr. 

Virgulina Schreibersiana, Czjz. 

Textilaria carinata, d’Orb. 

Globigerina bulloides, d’Orb. 

Pulvinulina Hauerii, d’Orb. sp. 

Botalia Beccarii, Lilin. sp. 

aculeata, d’Orb. 

Bouéana, d’Orb. sp. 

Kahlenbergensis, d’Orb. sp. 

triloba, Ess. 

aronacea, Karr. 

— Girardana, Ess. 

praecincta, Karr. 

Truncatulina Schreibersii, d’Orb. sp. Nonionina communis, d’Orb. 

Haidiugerii, d’Orb. sp. 

Ungeriana, d’Orb. sp. 

Dutemplei, d’Orb. sp. 

Brogniarti, d’Orb. sp. 

Bouéana, d’Orb. 

variolata, d’Orb. sp. 

crypthomphala, Ess. 

reguláris, Karr. 

var. turriculata, Karr. 

Heterostegina costata, d’Orb. 

— simplex, d’Orb. 

Frondicularia, sp. 

Polystomella crispa, Lám. 

Amphistegina Hauerina, d’Orb. 

granosa, d’Orb. 

Discorbina planorbis, d’Orb. sp. 

VII. Radmanyesty. Das Hügelland uördlich vöm Begacanal, ist aus 

den Schicbten dér pontiseben Stufe aufg'ebaut. Wie bei Kricsova au dér 

Temes, sind aucb bier gelbe lose Sandsteine und bellgetarbte Sande die 

berrscbendeu Gesteine; dicse wecbsellagern mit dünnereu Tegelscbicbteu 

und diese Abwechsluug dér durcbwegs borizontal gelagerten Scbichteu 

ist. am Relief aucb bei bedecktem Terrain zu erkenneu, iudem die Te- 

gelsebiebteu zu Hacbgeueigten, die Sandsteine und Sande zu steileren 

Böscbuugen Anlass gebeu. 

Versteinerungen sind bier ini Allgemeinen selten und in scblecbtem 

Erbaltungszustand; nur in dér Nabe des Lippa-Batte er Mesozoiscben 

Grundgebirges sind sie etvvas bautiger auzutreften. Aucb Radmauyest in 

dér NW. Eeke des lvrassóer Comitates liegt. nabe, etwa 5 Kilóm, iveit, 

von dér NO.-SW. streicbenden Randlinie des Grundgebirges. 

In dér Einleituug zu dér Bescbreibimg dér classiseben radma- 

nyestyer Fauna durcb Tb. Fucbs :) beziebt sicb alléin dér Ausdruek : 

„Radmanyesty bei Lugos“ auf die Situation des Fundortes. In dér 

Wirklichkeit aber liegt Radmanyesty in einer Entfernung von 31 Kilm. 

in dér Luftlinie gemessen, nördlicb von Lúgos; dér Fundort ist iin Ge- 

biete von Radmanyesty docb schon naber zum Dorfe Brusznyik. Obne 

Fübrer lindet mán scbiver die Localitiit. I uterbalb des Dorfes Radma- 

*) Beitrage zűr Kentniss f'ossiler Binneníaunen. Jalirb. d. k. k. geol. Eeichs- 

aust. 1870. 20. Bd. S. 343—364. 
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nyesty öffnet sicli gégén Nóráén das Thal Valye maré; in diesem etwa 

4 Kilom. aufwárts, gelangen wir auf eine Thalenveiterung, von welcher 

áas Seitenthal Valye Forgezonyilor nacb NW. aufwárts fiihrt. Wir fol- 

gen den mit Erlenbáumen umsáumten Bach etwa 2 Kilom. wohl darauf 

achtend, dass wir cinen westiichen Graben den Pareo pietrie im Walde 

nicht iibersehen. In diesem sind die Schalenbruchjtiicke im Gerölle dér 

Bachrinne nunmehr die sicheren Fíihrer. Das Weiterkommeu wird bald 

durch eine steile Wand gehemmt, wo wir dann auch auf dér Fundstelle 

dér radmanyestyer Versteinerungen angelangt sind. 

Die leistekende Skizze, welche das Profil dér horizontal gelagert.en 

Schiehten lángs des Thalweges darstellt, zeigt die Reihenfolge dér ver- 

sfeinerungsreichen Schiehten. 

i'ig. 4. 

1. Grauer Tegel in dér Bachrinne.! 

2. Weisser Quarzsand mit Magnetit-Körnen und Concretionen. Die 

meisten Versteinerungen stammen aus dieser Sehichte; die háufigsten 

dér grösseren Formen sind : Cougeria triangularis, balatonica, simplex, 

Dreisseuomya Schrückingeri, Unió Bielzi, Cardium apertum, decorum, 

Penslii, Melanopsis cylindrica. Máchtigkeit .F63 M. 

3. Eine harte dunkelgraue Sandsteiubank mit denselben 

grossen Petrefakten wie die Sehichte 2; die Versteinerungen 

sind schwer vöm Sandstein loszutrennen. Máchtigkeit . . . 0*19 „ 

4. Heller Saud mit denselben Versteinerungen wie in 

dér uuteren Sandschichte. Máchtigkeit.1T8 „ 
Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 10 
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5. Lehmiger Sandstein mit .Unió Bielzi, Congeria simplex, 

Cardium apertum. Machtigkeit.0 40 M. 

6. Hellgrauer blattriger Tegel, untén volt mit Congeria 

simplex, oben ohne Yersteinerungen. Machtigkeit .... 3*00 ,. 

7. Eisenschüssiger Sand und Sandstein mit Tegellagen 

wecksellagernd, bis zum Bergrücken, versteinerunglos. 

8. Diluvialer Lehm und Waldboden. 

6-40 M. 

Aus diesel- Sehichteníblge ist nur die untere 3*40 M. macbtige 

Abtheilung besonders reicb an Versteinerungen. 

Icb konirte keine Verscbiedenheit dér organischen Beste in den 

beiden Sandbanken wahrnebmen; gerade die grossen Formen, wie Unió 

Bielzi, Congeria triangularis, Dreissenomya Schröckingeri kommen in 

beiden in gleicker Haufigkeit und ohne Formanderung vor. 

Die von mir in Kadmanyesty gesammelten Arten sind von dér 

Zabl 57—59. (Insofern unbestimmt, da einige Cardieu Arten noch eine 

besondere Untersucbung erfordern und sich wahrseheinlich als neue er- 

vveisen werden). Von den 52 Arten, welehe Th. Fuebs anfübrt, gelaug 

es mir niclit 12 Arten autzutinden. Hingegen dicjenigen Arten, welehe 

in dem untén stehenden Verzeicbnisse mit einem :i: bezeicbnet sind, sind 

fiir Kadmanyesty neu. Demuacii betragt die bisber bekannte Artenzahl 

dér Radmanyester Fauna 69—71. 

Gastropoden. 

*Lyninaeus cf. Kalatoiiicus, Fuclis. 

Planorbis variáns, Fuclis. 

Radinanyesti, Fuchs. 

microinphalus, Fuclis. 

Hydrobia laevis, Fuchs. 

Radmanyesti, Fuchs. 

costulatum, Fuchs. 

Pyrgula Archimedis, Fuchs. 

Mathildaeformis, Fuchs. 

incisa, Fuchs. 

Valvata adeorboides, Fuchs. 

variábilis, Fuchs. 

Bythinia margarinba, Fuchs. 

Neritina turbinata, Fuchs. 

Neritina, Radmanyesti, Fuchs. 

— obtusangula., Fuchs. 

crescens, Fuchs 

Gratelupana, Fér. 

Melanopsis Martiniana, Fér. 

decollata, Stol. 

cylindrica, Stol. 

* clavigera, Neum. 

* — gradata, Fuchs. 

obsoleta, Fuchs. 

defensa, Fuchs. 

* — cf. liybostoma Neum 

* — cf. Kupensis, f'uclis. 

— sp. 

Lamellibranchiafen. 

Cardium cf secans, Fuchs. 

— seabr.usculum Fuchs. 

Cardium Penslii, Fuchs. 

apertum, Partsch. 
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Cai'dium decorum, Fuchs. 

Banaticum, Fuclis. 

— Auingeri, Fuchs. 

— cf. vicinum, Fuchs. 

cf. proximum, Fuchs. 

— simplex, Fuchs. 

— cf. conjungens, Partsch. 

Congeria simplex, Barbot de M. 

— triangularis, Partsch. 

triangularis, Partsch var. 

Congeria Balatonica, Partsch. 

— Radmanyesti, Fuchs. 

— Basteroti, Desh. 

Dreissonomya Schröcking.ri, Fuchs. 

arcuata, Fu hs. 

* - cf. intermedia, Fuchs. 

Pisidium cf. proximum, Neum. 

Unió Bielzi, Fuchs. 

*Anodonta, sp. 

Oline Értőig besuckte ich clie benackbarten Tkáler und Graben, es 

gelang mir nicbt die Verbreitung dér versteineruugsreichcn Schichten 

von Radinauyesty anderswo als in dem Tarén pietri Graben aufzutindeu. 

Nnr bei Zabálcz, nördlich von Radmanyesty entbalten nocb die 

Congerienschichten in die-er Gegend Versteiuernngen. Dieselben kom 

mén in einer 0'15 M. inachtigen eisenscbüssigen ros braunen Conglo- 

meratbank vor; bier sammelte scbon Wolf1). Ich fand folgende Arten: 

Melanopsis Martiniana, Fér. 

cf. decollata, Stol. 

Cardium Penslii. Fuclis. 

apertum, Partsch. 

Congeria Balatonica, Partsch. 

— triangularis, Partsch. 

— simplex, Barb. de M. 

— cf. Radmanyestyi, Fuclis. 

Vili. Eruptiv-Gesteine. lm westlicken Theil des Pojana-Ruszka 

Gebirges, beobacbtete icb nirgends zwiscben den krystallinischeu Schiefer 

und Kalksteinen altere Eruptiv-Gesteine; dieser Umstand kennzeichnet 

gut die krystallinischeu Schiefer des Pojana-Ruszka Gebirges, gegeniiber 

jenen des Hegyes Drocsa, welcbe reichlich altere Eruptiv-Gesteine aut- 

weiseu. Die Melaphyre odcr Augitporphyre, welcbe von Stur aus dér 

Umgebung von Ruszkberg beschrieben werden, können bei Nadrág nnr 

scbon cinen sekr beschrankten Raum eiunehmen, wenn diese nocb iiber- 

baupt so weit nack Westen reicben ; icb trat diese nicbt. 

Eiue grüssere Rolle spielen aber die Gesteine dér Tracbytfamilie, 

welcbe zwar zusammenbángend keine sebr grosse Verbreitung babén, aber 

isolirt vielfacb wiedererscheiueu. 

Die gesammelten Haudstücke gebören nacb den freundlicben Re- 

stimmuugen meines verebrten Freundes Dr. F. Schafarzik zu den folgen- 
den Gesteinsarten: 

Bei Rumunyesty in dér Öffnung des pojenuer Tbales: Biotit-Labra- 

dorit-Quarz-PoTphyrit. 

Au dem unteren Ende des Dorfes Tomesty : Biotit-Orthoklas?Quarz- 

Trachyt. 

*) ahi 1). d k. k. geol. Reichsanst. '867. 17. Bd. S. 536. 

10* 



Bei Román Gladna im Valye Maré: Biotit-Amphibol-Andemi- 

Trachyt. 

Bei Tinkova im obern Théile desThales: Ortholdas-Andesin-Quare- 

Trachyt und Oligóklas- Trachyt. 

Bei Nadrág im Thale des Kornyel-Bach: Andesin-Quarz-Trachyt. 

Bei Nadrág im Hauptthal von dem Bergwerk SW-lich : Andesin- 

Trachyt. 

Bei Kostej an dcn Quellén des Ilkui-Baehes (derüli): Basalt. 

In dem Trachytterrain zwisehen Szelcsova, Kostej und Tisza kom- 

men 7 Trachytvarietaten vor; die petrographische Untersuchung iiber 

das von mir gesammelte Matériái verdanken wir Dr. A. Kiirthy. 

Naeli den Fundorten gruppirt sind es liier folgende : 

lm unteren Theil des Kaprioraer Thales : OrthoJdns- Ólig oldás-Biotdt- 

Trochyt. 

In dér Nábe von Szelcsova: Quarz-Oligóklas-Liotit-T'rachyt. 

Bei Kostej, im Liegenden dér neogen Mediterranen-Scbichten: 

Oligoldas-Biotit-Trachyt. 

Őstlich von Kápolnás: Quarz-Andesin-Amphibol-Trachyt. 

Zwisehen Kostej mid Bulza: Andesin-Amplribol-Biotit-Traehyt. 

Im oberen Tbeil des Kapriora Thales, ) 

An den Hőben zwisehen Pozsoga und Bulza, I 

Őstlich von Kápolnás und n.-őstlich von i 

Kostej aut dér Berghöhe j 

Alit dér hőben Kuppe siidlich von Szelcsova, \ 

und am Gipfel des Vurvu Tudor siidlich von ■ 

Kapriora ' 

Andesin-Amphibol- 

Trachyt. 

A ndesin-Augit 

Trachyt. ’) 

Aus dieser Vertheilung wird ersichtlich, dass im Allgemeinen die 

Quarz und Biotit íührenden Trachyte am Rande, die Amphibol- und 

Augit-Andesite hingegen im Inneren des Trachvtterrains erseheineu. 

Alit einem Flachenraum von kaum 11/2 geogr. Quadratmeilen sam- 

melte ich nach dér gegebenen Zusammenstellung 7 verschiedeue Gesteine. 

Ein besonderes Interessé verleiht diesen Trachyten ihre Stellung zu 

den Sedimenten. Die Trachyte durchbrechen die Sehicbten dér oberen 

Kreide; dér Oligoklas-Biotit-Trachyt Iliidet das Liegende des Tegels 

dér II. Neogen Mediterrán Stufe. die gleichen Sehicbten nördlich vöm 

kossoviczaer Sattel werden von einem Trachyt-Conglomerat iiberlagert, in 

welchem die Gcschiebe und die abgeruudeten Blöcke nach den Bestim- 

mung von Dr. Kiirthy (1. cit.) zuuieisst Andesite sind, námlich : 

Aiidesin-Amphibol-Biotit-Trachyt. 

Földtani Közlöny 1878. Vili Jalirg. Seite 283—303. 
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Andesin-Ampbibol-Augit-Trachyt. 

Labrador-Ampbibol-Augit-Tracbyt. 

Andesin-Augit-Tracbyt. 
Die Gesteine des augeblicben Basaltvorkommens von Lesnek und 

Maros-Brettye bestimmte Herr Dr. Kiirtby ebenfalls als Augit-Andesite. 

Nur aus dem obersten Tbeil des Valye Illeni bei Kostej brachte 

ich ein dicbtes basaltábnlicbes Gestein, welcbes Dr. Scbafarzik als ein 

solches erkannte, welcbes zwiseben den typiseben Basalten und den Augit- 

Andesiten in dér Mitte stebt und olivinreich ist. 

Dieses Grestem wiirde die Zabl dér im Valyemare-Bulzaer Gebirge 

vorkommeuden Arten auí 9 erbeben. 

Es ist bekannt, dass Hauer und Stur iiber ein Basaltconglomerat 

sprechen, tvelches in dér Gégéiül von Lapugy zwiseben dér Neogen- 

mediterranen und dér sarmatiseben Stufe zu liegen kommt. Demnacb 

könntealso im síidwestlicben Siebenbürgen von einem Neogen-Mediterranen 

odor sarmatiseben Basalt die Rede sein. Aus dér obigen Zusammenstel- 

lung dér Gesteine, welche icb aus den Conglomeraten sammelte, ist es 

klar, dass nicbt typisebe Basalte, sondern Traebyte dass Conglomerat 

bilden ; selbst das olivinreicbe Gestein von Kostej mit basisebem Feld- 

spatb wiirde die Bezeicbnung des Conglomerats als Tracbytconglomcrat 

fül* nicbt unricbtig erweisen. 

Nach den bisberigen petrograpbiseben Untersncbungen ist nur von 

Lukarecz (Belincz von Hauer) sebon im Temeser Comitat ein Basalt bekannt. 

Dessen Vorkommen bat Prof. Kornlmber entdeekt. Das Gestein, ein bell- 

grauer, blasiger Basalt ist auf dér Nordseite des Piatra rosu in Stein- 

brücben auígescblossen; die horizontal plattigc Absonderuug erleicbtert 

die Steinbruchsarbeiten. Die Umgebuug dieses Basaltes bestebt, aus den 

Scbiebteu dér pontischen Stufe. Dér Grundherr von Lukarecz Dr. Gáli 

Landtagsabgeordneter, batte die Giite, aus dér Umgebuug von Lukarecz, 

Basaltbomben zu scbicken, aus diesen ist auf Tutfe zu scbliessen ; iibri- 

gens íand icb den Congerien Tegel selbst aucb den Hiigel Glivnicza, in 

dér Umgebuug von Rékas tuffig. 

IX. Dűluvium. Es bleibt nocb übrig, jenen rőtben Lehm zu erwábnen, 

welclier bis zu 300 Mcter absoluter Meeresböbe im Hügelland hinaufziebt. 

In frisebem Zustande ist dieser Lebm dunkel braunroth, sebr zabé 

und bárt; er verwittert sich rostbraun bis gelb, und ist dann auí dér Ober- 

llácbe lössabulicb. Dieser Lebm enthált überall kleine Limonitconcretionen, 

— Bobnerze; —welcbe sebr thonig sind, eine concentrisebe sehalige Struk- 

tur zeigen und zwiseben 0-003—O'IO M. Durcbmessergrösse weebseln. 

leli be báebtete, dass díese Bobnerzkugeln von untén nacli aufwárts 

an Zabl und Grösse zunebmen und erkláre diesen Umstand, indem ieb 



138 

vermuthe, dass die Bohnerzkugeln sich an Őrt und Stelle nachtráglich 

im Lehm gebildet habén. 

Dieser Lehm hat im Marosthal und im nördlichen Krassó eine 

grosse Verbreitung, zuweilen eine bedeutende Macii tigkeit, und ersetzt 

tiberall den Löss, welcher nur bei Lippa und Paulis in isolirten Partieen 

vorkommt. Bei Lippa tiberlagert dér Löss den bohnerzhaltigen, eisen- 

schiissigen Lehm, dieser ist alsó altér als dér Löss 

Am Futse des Pojana Buszka Gebirges sind die Hiigeln durch 

einen groben Schotter bedeekt; cs ist keine leichte Frage, das zu Ivant- 

worten, ob dieser von diluvialem Altér ist, oder den jetzigen Bildungen 

angehört. 

Note ad pag. 127. — Stnr’s Schichtenreihe ist die folgende: 

„!•••• Zu unterst, als tiefstes, dem anstossenden Krystallinischen 

Gebirge unmittelbar anf- und angelagertes Glied : dér Tegel von Lapugy ... 

dem Tegel untergeordnet tritt in dessen Gebiete Leithakalk auf. (II. 

neog. mediterr. Stnfe.) 

2. Basalt-conglomerat. 

3. . . . den Grenzhügelzug um Kossovicza bildende Ablagerung von 

Sand, dér den Cerithienschicbten (sarmatische Stufe), wenigstens in sei- 

nen tieferen Schichten angehört; wahrend die obersten schon den Con- 

gerienschichten (pontische Stufe) entsprechen. . . 

A n li a n g. 

Über die petrographische BeschafTenheit einiger Eruptiv- 
Gesteine dér Umgebung dér Pojana-Ruszka. 

Von Itr. Franz Scliafarzik. 

1. Labradorit Quarz Porphyrit (Biotit), von Rumunesty, Gom. Krassó. 

Habitus ausgezeichnet porphyrisch. In dér braunen felsitischen Gruud- 

masse iinden wir kleine Feldspath- und Quarz-Körner, sowie auch Biotit- 

blattchen eingestreut. Dér glasige Feldspath erwies sich in dér Flam- 

menreaction (Szabó’s Methode) als Labradorit. Unter dem Mikroscope 

lásst die Auslöschunsschieíe im Allgemeiiien cbenfalls auf einen La^m- 

dorit-Bytownit-artigen Feldspath schliessen. Ausserdeiu sieht mán in dér 

trüben felsitischen Grundmasse Quarz körner und Lamellen von Biotit. 



Dcm Gesammtbabitus nach bezeicbnete icb vöm petrographischen Stand- 

punktc aus das mir zűr Verfügung stehende Haudstück dieses Gesteines 

als Porphyrit, Herr Lóczy hingegeu halt dasselbe Gestein naeh seinem 

\ orkommen i.u Grossen fúr Trachyt. Das Altér desselben ist nicht be- 

kannt. 
2. Orthoklas Quarz Trachyt (Biotit). lomestj, Gom. Krassó. In dér 

rötblieben Grundmasse betinden sich stark glanzende AYotó-EamelIen, 

bis zu 4 rmn. grosse glasige Fddspath-Krystalle und scbliesslich Quarz- 

körner. Dér glasige Feldspatb erwies sicli in dér Flamme als Orthoklas 

(.Loxoclas). Unter dent Mikroskope ist zu bemerkeu, dass die Structur 

dér Gruudmasse spharglithÁsch ist. 

3. Andesin Trachyt (Biotit and Amphibol). Román-Gladna, Valyc- 

mare, Gom. Krassó. Dieses Gestein besitzt ein ecbt tracbytisches Aus- 

sere•, aus dér grauen kleinkörnigen Grundmasse sind bis 5 mm. grosse, 

au dér Peripherie eiwas kaolinisirte Feldspathe, ferner im Allgemeinen 

kleinere, bie und da aber 6—7 mm. lángé Amphibol-Kvy stalla (ooP, 

ooPoo, oP, -j-mP) ausgescbieden. Besonders die grösseren sind von 

einer Verwitterungsbiille umgeben. Scbliesslicb ist nocb dér sparlicber 

auftretende Biotit zu erwabnen, in bis 3 mm. breiten Tafelchen, die 

jedoch bereits ganzlicb zu Steatit umgewandelt sind. Dér Feldspatb er¬ 

wies sicb in dér Flamme als Andesin. lm Düunsckliffe tiuden wir nicbt 

viel Bemerkenswertbes; zu erwahnen ist, dass in deu steatitischen Mas- 

scn bie und da nocb ein i>7oíA-Bláttchen sicb intact erhalten hat. 

4. Andesin-Trachyt. lm Hauptthale SW-lich von dér Nadráger 

Gruben-Colonie. Aus dér dicbten grauen Grundmasse sind winzige Pla- 

(yib/t'Zf/s-Krystallcben ausgescbieden, die sicb in dér Flamme als Andesine 

crwiesen. Itu Dünnschliffe ist die Extinction des im Inneren triiben Féld- 

spathes einc Oligoklas-Andesin-artige. Ausser dem Feldspatb bemerkeu 

wir in dér triiben Grundmasse nicbts ausser eiuzelnen Ghloritblattchen 

und Magnetit-K'órnevn. Biotit-Ampbibol oder Angit ícblen im Dünnschliffe 

ganzlich, welcher Umstand die ricbtige Bezeicbnung des Gesteiues sebr 

ersckwert. Es ware wünschenswerth, an einer grösseren Reibe von Hand- 

stiicken Untersucbungen anzustellen, um mit dér Natúr dieses Gesteiues 

vollkommen ins Reine zu kommen. Yorlaufig bezeicbnete icb dasselbe 

als Andesin-Trachyt. 

5. Andesin-Quarz Trachyt (Biotit, Amphibol), vöm Kornyel-Thale 

ncichst Nadrág. Makroscopisch ist dies lichtbraune Gestein als grobkörni- 

ger Bio'it-Amphibol-Plagioklas-Quarz-Trachyt zu bezeiebnen. Dér Feldspatb 

ist Andesin. Die mikroscopiscbe Untersuchung bestiittigt die makrosco- 

piscbe Beobacbtung. 

6. Andesin- Quarz-Trachyt, (Biotit, Amphibol) vöm Kornyelthale, 
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■nachst Nadrág. Ein grobkörniger Biotit-Amphibol-Andesin-Quarz-Trachyt 

von grauer Farbe, welcher mit dem vorigen vollkommen iibereinstimmt. 

7. Orthoklas-Andesin-Quarz-Trachyt (Biotit, Amphibol) vöm Tinkova- 

r/talc. Die aus dér grauen Grundmasse ausgeschiedenen weissen grossen 

Feldspathe mit Zwillingstreifung sind Andesine; untergeordnet treten 

rötldicbe Körner auf, welehe sich in dér Flamme als Kalifeldspatbe 

erwiesen (LoxoldasAusserdem finden sicb Biotit Hexagone und in eini- 

gen Körnern aucli Quarz vor. lm Diinnschliffe deutet die Extinction des 

triklinen Feldspathes auí Oligoklas-Andesin, mitunter jedocb aut Lobra- 

dórit bin. Die abgerundeten wasserbellen Quarzkömex sind voll mit 

Gas- und Flüssigkeits-Interpositionen. Biotit kömmt in einzeluen grösse- 

ren Krystallen, oder aber in Krystallaggregaten vor. Besonders interessant 

siud die Aggregate, da dieselben Pseudomorphosen naeh Amphibol sind. 

Jn einigen Fallen konnte im Inneren dér Biotit-Aggregate noeh ein in- 

tacter Kern von Amphibol beobaehtet werden ; die Grenze zwischen lsei¬ 

den is venvaschen, dér Übergang ein allmaliger. Characteristiscb ist 

ferner die Gestalt dér Biotit-Haufwerke im Ganzén, indem dieselben 

naeh Aussen ziemlich scliarí abgegrenzte Rbomben mit dón den Amphi¬ 

bol ebaracterisirenden Winkeln (J; oB) darstellen. In einzelnen Fallen 

sind die Biotitblattchen vorwiegend naeh dér Amphibolflache co B oo 

angeordnet, so dass ein aus dér Grundmasse herausgescblagener Kry- 

stall nicht naeh dér x P, sondern naeh dér co P oo Flache spalten wiirde. 

b^s is dies nicht dér erste Fali, dass wir in ungariscben Gesteinen die 

Umwandlung des Amjihibol in Biotit beohaehten. Áhnliche Umwandlungen 

kominen an den grossen Krystallen des Elaeolit-Syenites von^Ditró und 

an den Amphibolen des Phonolites von Ledince vor, wo sich die Umwand¬ 

lung ott noeh in einem Mittelstadium befindet. Die Umwandlung gebt stets 

von Aussen naeh Innen vor sich und beginut damit, dass sich dér Amphi¬ 

bol zuerst mit einer Biotithülle umgibt, welehe spiiter an Dicke immer 

mehr und mehr zunimmt, bis schliesslich dér ganze Krystall aus unzah- 

ligen klcinen Biotitblattchen zusammengesetzt ist. Bei den Ampbibol- 

lndividuen des Trachytes von Tinkova ist die Umwandlung zu Biotit 

in den meisten Fallen bereits vollendet.x) 

Es sind daber in dicsem Trachyt zu untersebeiden: einzclne grös- 

sere Biotitkrystalle, welehe als urspriingliche Gemengtbeilc zu betraeh- 

teu sind und Hauíwerke von Biotit, die Pseudomorphosen naeh Amphibol 

darstellen. Ausserdem kömmt dér Biotit in kicinen Sehiippchen aucli in 

dér Grundmasse vor. 

*) Mgl. R. Blum. Die Pseudomorphosen des Mineralreiches II. 31. III. 96. 

und 276. und IV. 46. wo von Kenngott, Tschermak und Blum Biotitps udouiorplio- 

sen naeh Amphibol von verschiedenen Localitaten beschrieben sind. 



Magnetit kommt ebeníalls in einzelnen Krystallen und dann in 

Aggregaten vor; in eineni Falle seben wir irn Dünnscbliffe eine grössere 

opake Flache von Magnetit, déren Continuitat jedoeb durch sich in 

Rhomben kreuzende R.itzen unterbrocben ist. Die Winkel dér Rhomben 

erinnern sebr an die dér Spaltungsricbtungen des Amphibol (|| oP), so 

dass dér Gedanke nabc liegt, dass wir bier eine Pseudomorpbose von 

Magnetit nacb Ampbibol vor Augen babén. Somit ist die Association 

dieses Tracbytes íolgende: Yorberrscbend Andesin, untorgeordnet Lo- 

xoldas, íerner Quarz, Biotit (zum Tbeil pseudomorpb nacb Ampbibol) 

und Magnetit (in einem Falle pseudomorpb nacb Amphibol.) 

8. Oligoldas-Trackyt (Amphibol) aus dem Tinkova-Thale. Alis dér 

dunkelgrauen Grundmasse sind zablreiebe Feldspatbkrystallcben ausge- 

schieden, die sich in dér Flamme als OligoMás erwiesen. lm Dünn- 

scbliffe bemerken wir eine liebtbraune isotrope Grundmasse mit einge- 

streuten kleinen Magnetitkörneben, die sich zuweilcn zu kleinen Reiben 

anordnen und dadurcb ein trichitartiges Aussehen gewahren. In diese 

Masse eingebettet tinden wir den tríiben, verwitterten Plagioklas und 

den bloss nacb seinen ausseren sebarfen Umgrenzungen zu erkennenden 

Ampbibol, dessen Substanz aber scbwarzer opaker Magnetit zu sein 

sebeint.x) 

.9. Ein haolinisirtes Gestein von Nemesedig, Vahje Zemány, Gom. 

Krassó. In dér weissen, stellenweise fleischrotbcn, glanzlosen Masse 

sehen wir ausser einigen rostbraunen Fleeken nicbts weiter, als ein- 

zelne kleine -Biotó-Blattcben. Das Gestein ist stark kaolinisirt und fárbt 

die Flamme bloss sebr schwacb gelb (Na), Kálium ist selbst nacb dem 

Zusammenscbmelzen mit Gyps nieht zu beobachten. lm Dünnscbliffe 

ist in dér braungefleekten kaoliniscben Masse ausser dem Biotit nicbts 

zu erkennen. Welcbes das ursprüngliche Gestein war, aus dem sich 

dieser Kaolin bildete, kann natiirlicberweise im Laboratórium an einem 

HandsUicke nicht entsebieden werden. 

10. Ein Basalt-artiges Gestein von Kostej, Gom. Krassó. Dies 

Gestein besitzt eine feinkörnige Struetur und dunkelgraue Farbe. Es 

sind in demselben kleine gut spaltbare Feldspathe und hie und da 

2—3 mm. grosse Amphibole eingestreut; dér Feldspatb ist nacb den 

Flammenversuchen Labradorit. lm Dünnscbliffe iinden wir in ciner íein- 

körnigen zablreiebe Feldspath- und Magnetit Mikrolithe ítihrenden Grund¬ 

masse mit Fluidal-Structur grössere Augite, Feldspathe, Magnetit-Krys- 

talle und beinahe ganz zersetzten Olivin. Beim Feldspatb betragt der 

Winkel der Auslöschungsscbiefe in den meisten Fallen 15 -22°, selten 

b Áhnliche Pseudomorphosen besclivieb Tscliennak aus dem Traehyt von Ba- 

now in Mabren. R. Blum, Die Pseudomorphosen d. Mineralroiches TIT. p. 280. 
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fand icli Werthe, welclic auf Oligoklas und uocb seltener solche, die 

auf Anortbit schliessen lassen würden. Die Grösse dér Extinetion va¬ 

riád mitunter aucb naeb den Zenen auí áhnliche Weise, jedocb nicbt 

mit so vielen Abstufuugen, wie bei den Feldspathen des Gesteines von 

Csörög J) Dér grlinlichbraune Augit bildct bie und da Gruppén (Möbls 

,,Augit-Augen“), mitunter Zwillinge naeb co P cc. Die Einschlüsse des 

Augites sind Magnctit, zuweilen jedocb aucb Feldspatb. Magnetit in 

kleinen Körnern in dér Grundmasse und ausserdem sparlicher in grüs- 

sercn Krystallen. 

Dér Olivin ist mebr durch seine ausseren Formen, als durcb seine 

Substanz zu erkennen, da die Krystalle von aussen bér oder von den 

Kissen aus sicb zu einer weissen íaserigen Substanz (Magnesium by- 

drat V) umgewandelt babén. Auffallend ist, dass Eisenbydroxyd sicb bei 

dicsem Umwandlungsprozess nicbt gebildet zu habén scbeint, da weder 

im Inneren, nocb in dér Umgebung dér Olivine aucb nicbt die leiseste 

Spur von eiuer braunen Fárbung zu beobachten ist. Es liegt somit dér 

Gedanke nabe, ob wir in diesem Falle nicbt ein eisenfreies Glied dér 

Olivin-Familie vor nns habén (Forsterit ?). Derartig weisse Verwitte- 

rungsproducte liefernde — demnacli an Eisen ármere, wenn nicbt 

eiseníreie Olivine — kommen in Gesteinen seltener vor, ein ábnlicbes 

Vorkommen ist mir im Gesteine von Tót-Györk bei Waitzen (Hegyes¬ 

kő) und in einem steyeriscben Basalte bekanut (Weitendorf bei Wildon). 

Dér Amphibol ist cntscbiedeu ein praeexistirter Gemengtbeil, was 

seine breite scbwarze Umrandung und íast völliger Mangel an Dicbro- 

ismus zu Geniige dartbut, ausserdem kömmt dér Amphibol sebr spar- 

lich vor. 

Es ist somit ersichtlich, dass unser Gestein ein Angit- Gestein 

mit basische » Feldspath (Labr.-Bjt.) ist, in dem aucb Olivin vorkömmt. 

In Anbetraebt dessen, dass dieses Gestein besonders durcb seine Basi- 

citat von den echten Basalten abweicbt, und sicb vielmcbr dem basi- 

scben Feldspath tUbrenden Augit-Trachyt nabert, ferner dass es durcb 

seincn Gebalt au Olivin wieder mebr an den Hasalt erinnert, würde 

ieb dasselbe weder mit dem einen, uocb mit dem audereu identitieircn, 

sondern in jeder Hinsicbt mit dem Gesteine von Csörög in einc 

Gruppé stellen, die den Uebergang zwiscben den echten Basalten und 

den echten Augittraebyten bildct. — Dér Amphibol kaun bei dér Mi 

neralassoeiation dieses Gesteines nicbt als wesentlicber, sondern blos 

als praeexistiiter Gemengtbeil in Betraclit gezogcn werden. Es ist all- 

gemein bekannt, dass dér Amphibol nicbt nur in typiscbcn Augittra- 

*) Földtani Közlöny IbsO. F. Schafarzik. Die eruptiven Gesteine dér SW. Aus- 

fer des Cserhát-Gebirges. 



143 

chyten, sondern auch in typischen Basalten sehr hantig als praeexis- 

tirter Gemengtheil auft.ritt. 
11. Hasalt von Lukarecz, Gom. Krassó. Structur feinkörnig, mit 

Calcitmandel; Farbe dunkelgrau. Olivin ist im Gesteine bloss mit Hülfe 

einer guten Loupe zu entdecken ; zuweilen gelingt es auch den Féld 

spath zu seben, dessen Dimensionen jedoch so gering sind, dass es niebt 

gelungen ist, auch nur ein kleines Kömében davon herauszuscblagen. 

lm Dünnschliffe zeigt dér Basalt eine stark krystallinisebe Struc¬ 

tur, welche vorzüglich durcb Feldspathmikrolithe bervorgéruíen wird. 

Den Extions-Versuchen nacb zu urtheilen sind die polysynthetiscben 

Zwillinge des Feldspaths OligoMas-Andesin, — selten beobaebtete ich 

eine Labradorit-artige Auslösehungsschiefe. — Olivin kömmt in kleinen, 

jedoch an Grösse die übrigen Gemengtheile bei weitem iiberwiegenden 

Krystalleu vor, in deuen Picotit íast nie als Einschluss feblt; dér Oli¬ 

vin tragt die ersten Spuren dér Verwitterung an sich. Augit ist dér 

vorscberrschende Gemengtbeil. Magnetit wenig, Titaneisen-Blattchen hin- 

gegen in genügender Meuge, die, wo sie im Sehliffe eine entsprecbende 

Diinue erhielten, braun durebseheinend sind. — Aus Allém diesen gebt 

hervor, dass das Gestein von Lukarecz ein typischer Basalt ist. 

Ueber die geologischen Verháltnisse dér Umgegend von 

Fehértemplom-Kubin. 

Von Julius Halaváts. 

(Vorgetragen in dér Fachsitzung dér ungar. geol. Gesellsch. am 8. Február 1882. 

Übersetzung aus deni Ungarisclien im „Földtani Közlőn y“ Jahrg. XII. 

(1882.), pag. 91 -98.) 

lm Sommer 1881 setzte ich zuíolge des mich sehr beehrenden Auf- 

trages des Herrn Cheígeologen Jobann B ö c k b meinc geologische Auf- 

nabmen in dér Umgegend von Fehértemplom (Weisskirchen) und Kubin 

(Comitate Krassó-Szörény und Temes) fórt, welches Gebiet sich un¬ 

ni ittelbar au das von mir im vorigen Jabre aufgenommenen Lokvaer 

Gebirg anscbliesst. 

Das von mir aufgenommene Gebietx) wird siidlich zwiseben Plo- 

‘) Literatur. 

Foetterle F. Dér westliche des serbisch-banater Militargranz Gebietes 

(Verh. d. k. k, geol. Iteichs-Anst. Jg. 1S70. S. 234.) 
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sics und (i-Palánka von dér Dor.au, zwisehen Ó-Palánka und Szászka- 

bánya von dér Nera; in Osten zwisehen Szászkabáuya und Szokolár 

von den dórt auftretcndcn mezozoischen Ablagerungen, zwiselien Szoko¬ 

lár und Illadia durch Trachyt, (Bánátit Cotta’s) zwiscben llladia und 

Csiklova durch krystallinische Sebieíer; in Norden zwiscben Csiklova 

und Rakasdia durch den Bach Csiklova, zwiscben Uj-Russova und 

Szuboticza durch den Vicsinik Bach, dann durch das nördliche Ende 

dcs mit 73/XLII bezeichneten Blattes; von Westen endlich durch das 

wcstliche Ende des vorhingenannten Blattes, durch einen Theil des 

Deliblat-Kubiner Wegcs, wie auch durch das westliche Ende des mit 

75/XLl bezeichneten Blattes begrenzt. 

Es breitet sich iiber die íolgenden Blátter dér Generalstabs- 
karte aus: 

74. 75. 76. 73. 74. 75. 72. 73. 74. 72. 73. 

XLI XLII XLIII XLIV 

und umíásst die Őrössé von 21 □Meilen. 

An dér gcologischen Zusammensetzung des untersuchten Gebietes 

nehmen die krystallinischen Schiefer dér Lokva, Trachyt, ncogene, dilu- 

viale und alluviale Ablagerungen theil und beeinílussen dessen Höhen- 

Verháltnisse. Bis námlich dér, an den Ufern dér Nera auftretende, 

schmale, krystallinische Schiefergürtel nicht sehr hohe Bergc bildet 

(z. B. bei Szlatina dér Gyalu Beuca 305 m., bei Bogodincz dér Gyalu 

Kosului 322 m., bei Naidas dér Gyalu Satului 211 m., bei Kusics dér 

Sevacz-Berg 248 M.), zieht sich die neogene Ablagerun/ am östlichen 

Ufer noch ziemlich hoch hinauf (z. B. bei Illadia dér Tuffa-Berg 297 

M, bei Botok dér Gyalu Sokorui.344 m.), nimmt aber gégén West n 

mehr ab und wird zu Iliigelland (die Hőbe einiger Spitzen : zwiscben 

illadia und Rakasdia dér Dumbráva 236 m., bei Makovistye dér Sabrana 

duki 204 m., bei Csukics dér Gyalu Csukicsului 218 m., bei Rcbenbcrg 

dér Kulme 225 m.) Noch westlicher, wo auf dér Oberfláche schon dic 

diluvialen Góbiidé auftreten, vertlacbt sich das Gebiet und geht in das 

Elachland des Alföld iiber, dessen Ebene nur durch das Karasthal und 

durch die zwiscben Grebenácz und Deliblát auítretenden, fortwáhrend 

wandernden Flugsand-Hügel gestört wird. (Riicksichtlieb dér Hőben 

Marka Cf. Einige Notizen iiber das banater Gebirge (Jahrb. d. k. k. geol. 

Reichs-Anst. Bd. XIX. (1869) 8. 304.) 

W e s s e 1 y I. Dér europáische Flugsand und seine Kultur. Wien 1873. 

T o u 1 a Fr. Die geologisch-geographischen Verhaltnisse des Temesváréi' Han- 

delskammer Bezirkes (Comitate Torontál, Temes Krassó und Szörény) [Mitth. d. k. 

k. Geog. Gesell. in Wien. Jg. 1880. S. 9-1 



iiber dem Meeresspiegel, isi dér Soai nördlich von Fehértemplom 153 

in., wo dagegen die Ortschaft Pár la schon nur 93, Deliblát 96, Kubin 

77 ni. hoeli iiber (leni Meeresspiegel liegt). 

Die Wasser diesel* Gegend ergiessen sich durch Vermittlung dér 

Nera und Karas, aber auch unmittelbar in die Donau. 

An dér geologischen Zusammensetzung meines Gebietes nehmen — 

wie sehon erwahnt — krystalliniscbe Schiefer, Traebyt, neogene, dilu- 

viale und alluvialc Gebiete theil, welebe ieb in Kiirze im Folgenden 

bekannt zu maciién die Éhre halié. 

Krystallinische Schiefer. 

Krystalliniscbe Schiefer treten als schmaler Saum am Rande dér 

Nera aut, welches in dem Theile ihres Laufes zwischen Román-Szászka 

und Kusics in diesem Gebilde ihr schmales Beit ausgehöhlt hat. Und 

da, wie schon im kurzen Berichte (ler Aufnahmen vöm Jahre 1880 er¬ 

wahnt, diesel* Zug als dér von dér Nera losgetrennte Theil dér krystal- 

linischen Schiefergebilde des Lokva-Gebirges zu betrachten ist, traf icli 

liier dieselben krystallinischen Schiefer an, welclie ich von dér Lokva 

dórt erwahnte; hauptsacblieh kommen in diesem schmalen Zug Gnehs, 

Glimmer- und Chlorit-Schiefer, oftmals abwechslend vor Diese Scliichten 

fallen, entsprechend (len Scliichten dér krystallinischen Schiefer dér 

Lokva, mit 45— 65 Grad vonvaltend gégén NW. (20—21 bora) ein. 

Trachyt. 

Schon ír iiber erwahnte ich, bei dér Besprechung dér östlichen 

Grenze meines Aufnahms-Gebietes, (láss jene zwischen Szokolar und 

llladia durch Trachyt gebildet wird. Eben derselbe Trachyt tritt nicht 

weit von dér Grenze des untersuchten Gebietes in dér Gegend von Illa- 

dia auf und bildet (len von llladia SW-lich gelegenen Gyalu Oblica 

und den nördlich gelegenen Tuffa-Berg. Es ist dasselbe Gestein, welches 

in dér Literatur schon öfters behandelt wurde. Die Bergleute und alte- 

reu Geologen fiibren es untéi* dem Namen Syenit an; Cotta bezeichneíe 

es mit (lem Namen Bánátit, bis neuerdings Universitats Professor Herr 

Dr. Josepli Szabó bei dér Untersuchung* des mehr siidlich gelegenen, 

bei Szászkabánya und in sriner Umgegend auftretenden, mit (lem er- 

wabnten ganz identischen Gesteines, dieses fúr einen Andesin-Quarz- 

Trachyt erkannte. Das Gestein des Illava-Stockes besitzt granitiscbe 

Structur mit ausgeschiedenem grossen Feldspath, Ampbibol und Glim¬ 

mer ; ist aber von den Atmospherilien so stark angegritfen, dass es zu 



Grus auseinander falit. Neben diesel- normálén Ausbildung beobacbtete 

ieb auch dérén Griinstein-Modification. 

Neogene Classe. 

Das friiber angefiibrte, aus krystalliniscben Schiefern und ínezo- 

zoiscben Ablagerungen zusarumengesetzte Gebirg bildete einst das siid- 

östliche liter des ungariscben neogen Meeres. Das dureh diese Ufer ge- 

bildete Becken ist kente von grobem und íeinem Scbotter, Sand, Konglome- 

rat und Sandstein, und Mérgein mit versebiedenem Tbongebalt ausgefiillt, 

ivelebe, naeb dem in ilirem Inneni auftretenden organiseben lleberresten, 

a Is solche von mediterránéig sarmatischen und p ntischen Altér zu er- 

kennen sind. 

Die Ablagerung dieses Alters konnte ieb nocli tbeihveise in un- 

unterbrochener Ausdeliuung von dér zwiseben Febértemplcm und Niko- 

lincz gedacblen Linie westlich verfolgeig sie sinkt aber alslald tildéi¬ 

dén diluvialen Löss, so dass die Ortschaften Kotkircben und Russzova 

sclion auí Diluvium gebaut sind. 

Mediterráné Stufe. Mit Versteinerungen nachweisbare mediterráné 

Ablagerungen traí ieb nur an einem Punkte. Diesel- Punkt ist südlicb von 

Román-Csiklova, am westlieben Abliang des am Ursorer Berges begin- 

nenden Grabens. Hier ist ein gclblicber, mergeliger Sand, mit eingela- 

gerten groben Quarzsaud aufgescblossen, aus welcbem icli die folgenden 

organiseben Peberreste gewonnen babé: 

Cardium cfr. edule, Linné. 

Arca cfr. lactea, Linné. 

Ostrea sp. (U be re K lappé.) 

Buccinum miocenicum, Miebti. 

„ Du jár dini, Desb. 

Cerithium pictum, Bast. 

Oerithium sp. (cfr. lignitárum,) 

Eicbw. 

,, nodosoplicatum, M. Horn. 

Natica helicina, Broec. 

Neritina picin, Fér. 

TIelix sp. 

nieines Gebietes 

ein an mancben 

Quarzsaud-Einlage- 

Scbotter, vvel- 

wegen, schon 

tritt in einer 

besteht aus 

Diese Ablagerung tritt auf keinem andern Pimkt 
an den Tag. 

Auf die Petrefacten ftibrenden Scbicbten lágert 

Stellen zu lockeren Sandstein verdiebteter, gröberen 

rungen fiibrender, feiner, gelblicber Sand, Hald grober 

eben ieb aber, dér weiter untén anzuíiibrenden Griiude 

als zűr sarniatiseben Zeit abgelagerten eraebte. 

Sarmatische Stufe. Die sarmatisebe Ablagerung 

eben uiebt sebr breiten Zoue dem Ufer entlang auf und 
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g-robcn Kalkschollen, Schotter, Konglomerat, Sarui, Sandstein, sandigen 

Mérgein und aus Thon. 

Sehr schön aufgeschlossen trat' ich dicsen Schiehtencomplex südlicb 

von Potok, in dem von Gyalu Sokerni kommenden Graben, wo als un- 

terste Scbichte cin, sebr viele Ostrea-Scbalen und Lignit-Stückcben fiili- 

render Thon auftritt, dann 

grobev Quarz-Sand; 

Thon; 

grober, kiseliger Quarz-Sand mit Cerithien ; 

blaulicher sandiger Tkon, in welchem \icle Cardien und Modiolen 

auftreten, welelie mir abcr zu saruméin wegen dér Zerbrecblicbkcit dér 

Schalen ni elit gelang; 

feiner Sand, in den bangendercn Tbeilen mit mebrereu diinnen kal- 

kigen Sandsteiu-Bánken; 

machtiger Konglomerat, mit riesigcm Kalk-Gerölle, von dér Grösse 

eimes Eimer-Fasses; 

teinerer Quarz-Sand mit Sandstein-Bánken, zuletzt 

kalksebotteriger Sand. 

Derselbe Schiehtencomplex kommt mit wenig Moditicationen auch 

am östliehen Ufer ! ei Roman-Csiklova, Illadia, Szokolár Q, Potok, Szla- 
tina überall vor. 

lm nördlichen Tbeile diesel- Ablageruug zwischen Szokolár und 

Illadia, in den von Dunbude la Guoce kommenden Graben, nicbt weit 

von dem, die zvvei Ortschaften verbindenden Wege, sammelte ieh aus 

einem bangendercn bláulichen thonigeu Sand (aut welchem Kalkschotter 

lágert), die folgenden Formen: Murex sublavatus, Bast., Cerithinum jric- 

tum, Bast., Hrvilia Podolica, Eichw. 

Uuter diesen kommt ein, an manchen Stellen zu Konglomerat ver- 

dichteter Sehotter ; hald ein gelblicher, mergeliger Sand ; Konglomerat 

und wicder blaulieher, thoniger Sand mit: 

Zwischen Potok und Szokolár, nicht weit von dem Wege ist das Bohrloch 

mit welchem in 81 Klafter Tiefe dér das Grundgebirge bildende Kaik angetroffen 

wurde und durch welches G. Marka in dér früher erwahnten Abhandlung ermög- 

licht war, die Reihenfolgc dér aufgeschlossenen Schichten anzuführen und dadurch 

werthvolle daten für die Reihenfolge des, in dér Gegend ausgebildeten Scliichten- 

complexes zu liefern. Nach Anführung dér Schichtenreihe sagt er folgendes: ,,l>iese 

Schichtung tritt in einzelnen geringen Schwankungen von Niltolincz iiber C'sukics- 

Petrilova, Szlatina, Potok .... auf.“ Dieser Behauptung kaim ich nicht volkommen 

beiptiichten da in dér Umgegend von Nikolincz und Csukics wie icli das spáter er- 

wáhnen werde, schon die pontischeu Schichten vorhanden sind, wáhrend sich das 

Bohrloch auf dem Gebiet von sarmatischen, alsó tieferen Schichten befindet. 
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Ervilia podolica, Eichw. 

Syndosmya, sp. 

Rissoa inflata, Andi'. 

„ cfr. costellatn, Grat. 

Trochus Celinae, Andr. 

Rissoa angulata, Eicliw. 

Ostracoden und 

Foraminiferen vor. 

Am östlichen Ufer entlang, wo das mezozoische Kalkgebirge das 

Ufer bildet, bestében die sarmatisclien Ablagerungen bauptsachlich aus 

groben Geröllgesteinen; wahrend dieselben Ablagerungen dem siidlicben 

Ufer entlang, wo diescs von krystallinisehen Sehiefern gebildet wird, 

durcb feinere Geröllgesteinen : Sand, Sandstein und Mérgein vertreten sind. 

So babé icb in dér Umgegend von Szlatina sebon diimie Sand- 

steinbanke in sicb scbliessenden Sand bemerkt. Siidlicb voii dér Ort- 

sebaft aber, aus cinen blaulichen, glimmerreichen, tbonigeu Sand, in 

den uu.ter den Pflaumengarten beginuenden und bei dér westlicben Bie- 

gung des Szászkabáuyaer Weges autbörenden Graben, in dér Nalie dér 

Quelle, die folgenden organischen Ueberreste gesamiuelt; 

Stindosmya reflexa, Eichw. sp. Trochus pictus, Eiebw. 

Donax lucida, Eichw. Trochus Celinae, Andr. 

Cardium obsoletum, Eichw. Rissoa, sp. und Ostracoden. 

Nocb wciter westlich in dér Umgegend von Petrilova r) und Reben- 

berg verdiehtet sicb dér Sand inimer mebr zu einem 1U—30 cm. dieken, 

an dér Trennungstlacbe coneretionartigen Sandsteinbank, ober welcber 

gelblicbe, sandige, glimmerige Mérgein folgen. Dér Sandstein wird in 

dér Gegend von Petrilova als auch von Rebcuberg zu arcbitectonischen 

Arbeiten gebroeben, und in diesen Steinbrüehen siud die Ablagerungen 

aufgescklossen. 

Von Petrilova sildwestlicb ist dér eine Steinbrueb, zwiseben den 

Kosta Keresi und dér Petrilova-Rebenberger Landstrasse. Hier liegt 

zuerst auf den Sandsteiubanken eiu sandiger Mergel, aus welchem fol- 

gende Versteinerungen herriibren: 

Cardium obsoletum, Eichw. Ervilia podolica, Eichw. 

plicatum, Eichw. Modiola marginata, Eichw. 

*) In dér oben augeíührten Abhandlung spricht síeli Fötterle über die 

in dér nahe dieser zwei Ortscliaften aufgescblossenen Ablagerungen folgendermassen 

aus: „In dem ausgedehnten llügel- und Berglande dér Umgebung von Weisskirchen 

sind Tertiarschichten nur an einzelnen Punkten entblössi, wie bei Rebenberg und 

Naidas (nádi mir Petrilova), wo Sand und Sandsteine mit Cardien und Ceritbien auf- 

treten, die dér sarmatisclien Stufe angéhören.11 Wie aus den spateren ersichtlich, so 

babé ich in diesen Aufscliluss gesammelt, fand aber keine Ceritbien. leli kaim es nieht 

uuterlassen, zu erwahnen, dass diese zwei Fuudorte Fötterle’s in dér Hauer’schen 

Uebersiclitskarte ganzlicb telileu. 
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dann folgt schiefriger, weniger saudiger Mergel mit Blátterabdrücken und 

die Reike wird mit cinem, zerstáubende Kalkconcretioneu íiihrenden und 

mitunter mergelige Lagen euthaltenden gröberen Sande gescklossen. 

Die Sandsteinbanke falién hier nach NW. (21 bora) unter 15° ein 

und zeigen am Anfange des Steinbruckes zurückgescklagene Faltung. 

In diesem Steinbruck lásst dér Fekértemplomer Steinmetz Jokaun 
Rickter den Sandstein brecken. 

In dér Umgebung von Rebenberg aber, wo die sarmatische Abla- 

geruug sekr bald unter die pontiscke Stufe einfállt, am Ende des von 

Kulme kommenden Grabens, sind auí diesem Sandstein mekrere Steiu- 

brücke erscklossen und die Sckichten am Tag gelegt. 

Dér nördlickste Steinbruck sckliesst die kangendeu Sckiekten auf, 

diese sind Sandsteinbanke in Wecksellagerung mit glimmerarmeu San- 

den von 1—2 dm. Macktigkeit. Eine dünnere Sandsteiubauk entkalt 

viele organiscke Ueberreste, von welcken mir die Arten 

Cardium obsoletum, Eickw. und Cardium plicatum, Eickw. 

zu sammeln gliickte. Die Sandsteinbanke fallen hier mit 30 Grad gégén 

NNW. (23 k.) ein. 

Siidlich von diesem Steinbruch, auf kaum 100 Schritte, ist dér 

sweite, in welckem die Sckichten dasselbe Einfalleu zeigen und in wel- 

ckem untén, mit Sand wecksellagerude Saudsteinbáuke, aufgescklosseu 

vorkommen, welcke aber nickt durch ebene, sondern wellenfbrmige, an 

Concretionen erinnernde Flacken begrenzt sind, so, dass sie eker fiir 

tafelartige Concretionen, als fúr Bánke angesehen werden können. Auf 

iknen lágert Sand und Pflanzenabdrücke fükrender schiefriger Mergel. 

Noék weiter gégén Süden, in dem dritten Steinbruck sind nur 

mebr die Mérgein aufgesck lossen, welcke kiér, wie es sckeint, sokon 

nickt mehr aus ihrer ursprünglichen, horizontalen Lage gestört sind. 

An dér Spitze des Hügels ist dér vierte letzte Aufsekluss, in welckem 

den Grund dér Ablageruug eine horizontal gelagerte Sandsteiubank bil- 

det, auf dieser lágert eine, krystalliniscke Sckifergerölle fükrende Kon- 

glomerat-Bank, danu in dér Seite grünlicke, sandige Thonmergeln. 

Aus dieseu Thonmergeln sammelte ick die Arten: Cardium plicatum, 

Eichw. und Modiola marginata, Eickw. 

Pontisebe Stufe. Auf den friiher verhaudelteu, kauptsácklick aus 

groben, klastiscken Gesteinen gebildeten sarmatiseken Sckichtencomplex, 

setzten sick, weiter drinneu im Becken in ziemlicher Macktigkeit ckocolad- 

fárbige Mérgein mit weckselndem Tkongekalt, dann sandiger Tkon und 

Sand ab, welcke, nach in ikrem Inneni eingescklossenen organischen 

Ueberresten zu urtkeilen,schon zűr pontiseken Stufe geköreu. 

Die, als zu diesem Schicktencomplex als unterstes Glied gehören- 

11 Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 
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den Mérgein kommen in dér Gegend von Rakasdia, Makovistye und 

Csukics vor und enthalten überall Congerien und Cardien, diese Ver- 

steinerungen sind aber überhaupt sekr schleeht erbalteu und selteu. 

,¥on Csukics siidlicb, neben dem auf den D. Csukicsuluj fübrenden Weg, 

tiaí ich in einera Wasserriss die folgenden organiscbeu Ueberreste an : 
rí t . ( ; •> , t ' rr , <■, • - ■ , . 

Valenciennesia, sp. Cardium Syrmiense, R. Hoern. 

Cardium, sp. (cfr. Oriovaceuse Neum.) Cardium Carnuntinum, Partsch. 

Abichi, R. lloern. Congeria, sp. (nov. törni.) 

Die oberen, aus gelblicbem thouigeu Saude und Sandsteiuen 

bestehenden Scbichten, kommen in dér Umgegend von Nik<dinez, Rus- 

sova, Krusicza und Febértemjtlom vor und fillíren, wohl aber selteu, 

Congerien und Cardien. Diese Ablagerung traf icb schün aufgescblos- 

seu in dem uacb Krusicza fiibrenden Hoblweg am Béig Golobrdo ; bei 

Nikolincz sammelte icb aus dem gelblicben tboningen Saude, des iu 

dér Mitte dér Örtschaft miindenden Grabens, die folgenden V^ersteiue- 

rungen : Cardium Carnuntinum, Partseb; Congeria, nov. form.; Congeria, 

nov. form. 

lm Allgemeinen ist unseré siidungarisebe pontisebe Stu'fe einegut 

eb ;i rác téri sir te Ablagerung, wenn vvir aber die einzelneu organisebeu 

Ueberreste naber betracbteip wefden wir bald tindeii, dass dér über- 

wiegende Tbeil dér auftretenden Formeu neue sind und uocli dazu sol- 

ehe, welcbe öfter den Typus mebrerer Formen in sicb vereiuigeu. 
’rr' / ' . f b óv/ eo ’ i - :• .o ' ;"í -í ; ^ • , • i 0 • i 

Diluvium. 
■ í 11 , V . > i I ,n-' 1 I •// 

Die diluvialen Gebilde des Aufnabmsgebietes sind dreierlei: Lebm, 

Löss und Sand. Sie treten westlicb von deu erwabnten neogenen Ablá^ 

geruugen in zwei Ziigen auf, und bilden die nördlicbe und siidliebe 

Greuze des in ibnen eingescblosseu Flugsand Gebietes. 

Dér gelbe Lebm, welcber das unterste Glied des Diluvium bildet 

und Mergel-Coneretioneu entbalt, tritt in dér Umgebuug von Berlistye- 

Russzova iu einem gégén Rotbkircben sicb verschmalerendeü' Zugé 

zu Tagé. 

Dér Löss ist in seiner gewölmlicben Ausbildung, mit den in sicb 

einscbliessenden Laudscbnecken und Saugethieren vorbandeu und tritt 

im nördlichen Zug durcb das Uebersebwemmungsgebiet dér Karas in 

zwei Tlieile getbeilt, in dér Gegend von Jám, Mirkovácz, Rotkircben, 

Duplái, Jasseuova, Lagerdort, Zagaicza, Parta, Oresácz und Grebeuácz 

aut. Dér Plüss Karas, bei Duplái knapp unter deu dortigeu Erdver- 

seliauzungeu dér Dacier lliessend, untervviisebt dieselben so, dass vöm Ufer 
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g'rössere Stücke berabf allén, imd die grösste Wabrscbeinlicbkeit ist vorhan- 

den, dass die von den Físcbern aus dér Karas herausgehobenen Mam- 

mutb-Knocbeu von liier stammen. Durch die Güte des grebenáczer Notar 

Herrn Koloman Kasa babé icb ancb fiir die Sammlung unseres Institu- 

tes das Brucbstück eines Schienbeines von einem Mammutb gebracbt. 

Ausserdem wurde mir im stádtiscben Museum von Febértemplom aucb 

ein Sebulterblatt gezeigt, welcbes aucb von bier stammt. 

lm siidlicben Zug traf icb bei Deliblát Löss. Dies ist dér siidlicbste 

Tbeil dieses Zuges ; die NW-licbe Fortsetzung auszuforscben ist eiue 

Arbeit dér Zukunft. 

Dér diluviale Sand kornmt als eben nicbt sebr breite Zone in dér 

Gegeud von Grebenácz, Uj-Palánka, Dubovácz vor, und umscbliesst 

das aus ibm sieb bildende Flugsand-Gebiet. Die auf dér osztrovoer In- 

sel, in dér Nábe dér Ortsebaft auftretenden Hügeln, bin icb, als von 

den serbiscben Uferu getreunte Gebilde anzuuebmen geneigt. 

Alluvium. 

Unter den Bildungen dér Jetztzeit verdient wahrlicb in erster 

Reibe dér Flugsand meiues Aufnabmsgebietes wegen seiner riesenbaften 

Ausdebnung, wegen dér Hőbe seiner Hügeln, und wegen seiner Ödbeit 

Erwabnung. Dér Flugsand zwiscben Grebenácz, Dubovácz und Deliblát 

in dér Lángé von 32 kiliu. und in einer Breite von 13 kilm. in einer 

Ausdebnung von beiláutíg 400 □ kilm. ist nacb Wessely das imposanteste 

Flugsand-Gebiet von Európa; die Hiigelu erreichen die relative Hühe 

von 30—35 m. Die Hiigelu besitzen eine SO—NW-licbe Ricbtung, und 

verdanken ibre Bestebuug eines Luftzuges derselben Orientirung. Dér 

Sand bestebt bauptsácblicb aus Quarz-Körnen und ist nacb den Beobach- 

tuugen Wessely’s dér feiuste Flugsand ; die Grüsse dér Körner wecbselt 

zwiscben 1—0’02 m. 

Das mácbtige Ueberscbwemmungsgebiet dér Donau in diesem Ter- 

rain wird nördlieb in dér Gegeud von Plosicz, Kubin, Bavanistye, Deli¬ 

blát und Gá,ja von einer ziemlicb breiten, das Ueberscbwemmuugsgebiet 

bocli Uberrageuden, wenig Scbicbtuug zeigenden, und, aus bald licbte- 

ren, bald dunkeleren gelbeu tbonigen Sand bestebenden Terrasse beglei- 

tet, welcbe icb derzumalen nocb als altalluviale Gebilde anfiibre und 

welcbe icb aucb auf dér Karte als solcbe ausgescbieden babé. 

Es sind nocb die, in dér Gegeud von Deliblát und Rubin und in 

dem Gebiet des früber erwábuteu tbonigen Sandes auftretenden Sümpfe 

zu erwahnen, welcbe von den, au dér Contacttlácbe des Löss und 

des Flugsandes aufsprudeludeu Quellén gespeist werden. 

11* 
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Zuletzt seieu noch die entlang dér Donau, Karas und Nera in 

ziemlicher Breite auítretenden und in den Ueberschwemmungsgebieten 

abgesetzten Gebilde erwáhnt, dérén Matériái hauptsáchtlich sandiger 

Thon ist; die Nera führt aber auch Schotter. 

Ueber die Kelenföld-er (Ofner) Brunnen der Firma: „Aescu- 
lap Bittér Water Cempany Limited London.“ 

Von Tliomas Szontagh. 

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ungar. geolog. Ges. am 5-ten April 1882. Auszug 

aus dem Ungaríschen im „Földtani Közlöny® Jahrg. XII. (1882) p. 98—103.) 

Vor ohngefáhr vier Jabren hat eine Londonéi- Gesellschaft den 

Kelenföldéi-, vernachlássigten, Strohoferisehen r Aesculap Bittér-Wasser“ 

Brunnen kiiuilicb an sicb gebracht. Die Vertretung der Gesellschaft, 

so wie auch die HerbeisehafFung der nothwendigen Gebaude und dérén 

Einrichtung hat Herr Sámuel v. Szontagh auf sich genommen, der noch im 

Herbste des ersten Jahres die Füllung anfangend, 100,000 Flaschen nacb 

London abscbickte. lm Jahre 1881 konten wir eingetretener Hinder- 

nissen wegen blos 40,000 Liter exportiren, dérén Füllung und Appre- 

tirung icb bewerkstelligen liess. Zu diesel- Zeit ivar ein Directions- 

Mitglied der Gesellschaft aus London hieher gereist, um die auf die 

Vergrösserung des Unternehmens bezüglichen Pláne persönlich mit uns 

zu besprechen. —Ein zweiter Brunnen wurde im November vorigen Jali- 

res, nach Bcend.gung der Bohrungen, auch ausgebaut, und hat uns au 

Qualitát, so auch an Quantitát des gewonneuens Wassersvollkommen zu- 

friedengestellt. 

Ueber die, wáhrend der Bewerkstelligung der Arbeiteu gesammel- 

ten Erfahrungen, erlaube icb mir in Folgendem kurz zu berichten: 

Derjenige Theil des Kelenföld, auf welchcm sich die Aeseulap- 

Bittenvasser Brunnen betinden, uuweit der Mattoni- und Wille’schen 

Königsquellen, gégén Promontor, deuiuach Síiden zu, konnut etwas 

tiefer, als diese (Königsquellen) zu Hegen; wahrscbeinlich uimmt er deu 

tiefsten Theil diesel- kleinen Ebene ein. 

Die OberHáche des Bodens ist scbwarzer humösei- L' hm, mit 

spárlicher Vegetation. Auf der geologischen Karte ist diescs Gebiet 

als Alluvium bezeichud, das von Westen Löss, von Norden Kleiu-Czeller 
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Tegel und zura Theil wieder Löss begrenzen. Diese Grenzformationen 

bilden halbkreisförmige Aoköhen, denen zufolgc die Niederschláge iiber 

die Kelenföldéi1 Ebene hinuuterfliessen. 

Dér alté Aesculap-Brunnen ist 267 ctmtr tief, und 180 ctmtr 

breit; seiu Wasserstand ist durchsehnittlich auf 114 ctmtr anzu- 

scblagen. 

Das Innere des Bruuuens ist mit Promontorer Cerithium-Kalkstein 

ausgebaut, welcher, wie icli micb oft zu überzeugen Gelegenkcit batte, 

für Wasser kaum durchdringlich ist, so dass dér Brunnen bei normaler 

Witterung seinen Inhalt beinabe ausschliesslich von untén her bc- 

kommt, wo ein auf kiiustlichem Wege eingestreuter reiner Iviesel- 

Schotter, von 10 ctmtr Dicke, das Wasser klar emporsickern lásst. 

Bei normalen Verhaltnissen dér Niederschláge erlialt dér Brunnen sein 

ganzes Wasser-Quantum aus dér Tiefe ; wie boch auck nun jetzt dér 

Stand des Wassers steige, es békáit dennocb immer seine normale Con- 

centration, wohingegen bei allzu feuc-kter Witterung, die danu diesen 

tiefliegeuden Theil des Kelenfölds gleichsam in einen See umwaudelt, 

trotz Sckutzdámmen und Graben, ziemlich viel síisses Wasser au den 

Aneinanderfügungsstelleu des auskleidenden Gesteines hindurck- 

sickert, wodurch dann dér Inhalt des Brunnen bedeutend diluirt 

wird. Am 26-ten November v. J., nach vollstandiger Ausschöpfung des 

Brunnens, stieg das Wasser in dér ersten Stuide zűr Ilöhe von 47 ctmtr, 

dann immer langsamer und langsamer, bis es endlich am anderu Tag 

9 Uhr Friih, 218 ctmtr. übersckritten hat:e. Die Temperáim' des 

von untén her geschöpften Wassers betrug 8° -f- R, die dér Oberflache 

blos -f- 7° R. Die Dichte betrug bei 14° Temperáiul* des Wassers 35. 

Bei normalem Wasserstand enhált dér Brunnen 6443 Liter Wasser, so 

dass taglich auss dem einen Brunnen bei ausreichender Arbeitskraft 

circa 7000 Flaschen gefiillt werden kőimen. 

Dieses Wasser hat Jókaiin Molnár im Jahre 1878 einer che- 

mischen Analyse unterworfen; in seinern, dér ung. Akademie dér Wis- 

senschaften vorgelegtem Berichte kebt er die, durch hőbe Concentration 

bedingte Giite des Wassers hervor. J) 

Die chcmische Analyse ergab folgendes Resultat: 

Schwefelsaures Kálium. 0'104 

„ Nátrium. 139- 073 

„ Magnejium.172'805 

„ Kaik.20 788 

,, Ammonium ...... O'Ofil 

r) Molnár János: „Aesculap budai uj keseriiviz vegytani elemezése.“ Math. és 

Természettud. közlemények. XV. köt. 1878. 
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Chlornatrium.' . 29 • 047 

Kohlensaures Nátrium. 9-989 

„ Kaik . .. . 

Eisen. 0 • 429 

Alumínium .. 0-349 

Kieselsaure. 0-092 

372-737. 

Die englische Gesellschaít Hess im Jahre 1880 durch Professor 

C. R. Tichborne, Prases des irlandischen Apotheker-Vereins, 

das Bitterwasser analysiren; das von ihm erlangte Resultat wurde 

in dem „The Medical Press and Circular* betitelten medicinischen 

Fachblatte veröffentlicbt; darnach enthalt das Aesculap-Bitterwasser 

in einem englischem Gallon (4-25 liter), in Granen ausgedrückt, íol- 

gende Mengen fester Bestandtbeile: 

Schwefelsaures Magnesium. 1750; 3 

„ Nátrium. 1340 ■ 7 

Ammónia (frei). 0'3 

Schwefelsaures Kálium.  3-5 

„ Calcium. 185-6 

Chlornatrium. 301-3 

Doppelkohlensaures Nátrium. 140-3 

Kohlensaurer Kaik. 1-9 

Kohlensaures Magnesium.. 12-0 

Kohlensaures Eisen. 3-5 

Alumínium. 5’6 

Nitráté (spurweise) . . . ... . . - 

Kieselsaure.  1-6 

Das Aesculap Bitterwasser ist ein ans dér Classe dér Soda- 

und Magnesinnisalze zusammengeseíztes, ausgezeichnetes und stark 

reinigendes Wasser. Aufgekocbt zeigt es in Begleitung von Phenol und 

Phtbalein, alkaliscke Reaction. Kraft seiner Zusammensetzung, haltén 

wir es in dér Reihe unserer reinigenden Wasser íür sehr werthvoll. 

Ausserdem kommt dem Aescuíap-Wasser noch jener Vortheil zu, dass es 

sicb angenebmer als viele andern Bitterwasser trinken lasst, und íréi 

von jeglieben organischen Iníectionen ist. 

Ich eracbtete es für niebt uninterressant, Obiges iiber den álteren 

Aesculap-Brunnen zu berichten; jetzt sei es mii- gestattet, iiber die 

neue Bohrung, respective den bereits ausgebauten neuen Brunuen Fol- 

gendes zu erwáhnen. 

Nacbdem dér Auftrag dér Gesellschaít dahin lautete, den neuen 

Brunnen und die dazu notbwendigen Bauten nocb vor Beginu des 

Winters zu beendigen, musste ich meinen Plán: mehrere und versebie¬ 

den tief angelegte Probe-Bobrungen zu empfeblen, ganzlich auígeben. 
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In nordwest'licher Rictitung, in dér Nake vöm .altén Brnunen, 

gégén die Mattonis'cben Königsquellen zu, bestimmte i’ch den Őrt, und 

überzeugte mich zuerst, mit Hűlte eines Norton-Brunnens, tiber die 

Zweckmassigke.it dess gewahlten Platzes. 

Beim Herabsenkeu des Norton-Brunnens draugen wir langsam vor- 

wárts und versebafften uns durch fortwakrendes Probepumpen Gewiss- 

beit iiber den Stand dess Wassers, 

Kaum 279 ctmtr tief angelangt, stiessen wir bereits' aut überaus 

concentrirtes Wasser, und zwar von solcher Menge,1 dass wir nicht im 

Standé waven, dasselbe ganzlich auszupumpen. Von hier aus 33, dann 

66 ctmtr tiefer dringend, kónnten wir mit dér Pumpe mebr kein Was¬ 

ser keraufschaffeu, weshalb icb auch das laugsame und gleickmassigo 

Auskeben des Norton-Brunnens anorduete. Bei solcbem Vorgeben 

lieferte uns die obengenannte Tieíe, 239—286 ctmtr von dér Ober- 

flache dér Erde, vöm ueuen Bitterwasser in reichlicher Menge. Die 

Tieíe des Brunnens könnten wir demnack mit' 280 ctmtr feststellen. 

Auí diese Weise iiber die Zweckmassigkeit des gewahlten Ortes 

in Gewissheit gebracbt, iiberzeugtc icb midi nun, mit Hiilíe eines Wal- 

zenbobrers, von dér Qualitat dér durchbrocbeneu Scbichteu. 

Ueber die auf solche Art gewonnenen Resultate, belehrt die kiér 

folgende, kurze Beschreibuug dér dnrcbbohrten Schichten. 

1. Obenan is eine 70 ctmtr dicke Schickte von scbwarzer Humus- 

erde, in welcber aucb mit freiem Auge viele kleine Gypskrystalle wakr- 

nebmbar siud. Am Grunde diesel- Schickte Hűden wir eine dünne, gélbe 

Scliichte von sandigem Lebm, welcbe jedocli gegen den Mattonischcn 

Gruud, d. i. gegen die Anhöhen zu, wie icb mich davon zu iiberzeugen 

bei einer dortigen Bobrung, Gelegenbeit gehabt habé, sich zusekends 

verdickt. 

2. Es folgt eine 92 ctmtr' dicke lehmige Sandscbichte, mit über- 

aus zahlreichen Muskovit-Stiicken, doch mit wenig Gypskrystallen. 

3. Nacb dieser kommt eine 67 ctmtr . breite gesckickte Löss- 

Varietat, in welcber nocb viel Glimmer auízufinden ist, Gyps jedocli 

beinahe ganzlich versckwindet. 

4. Unter dieser, ohngefahr 10 ctmtr. dick, erstreckt sicb eine dér 

vorigen gleicbe, doch stark ockergelbe, lehmige Scbichte, die viele, 

manchmal grosse, kugelförmige Vervvachsuugen dér linsenfórmigen Gyps- 
Individuen zeugt. 

5. Nocb tiefer kommt eiue 67 ctmtr dicke uni als wasserhaltig 

erkannte, grobsehotterige, lic.btgelbe, lehmige Schicht.e, mid zwar, 

wie es sicb erwiesen hat, von sebr lóser Consistenz ; sic entbált viel Gyps, 

dessen successiv vor sich gehende Bildun^ leicht zu erkennen ist. In 
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dem Schlamm-Producte dieser Masse fand ieh schon Foraminiferen und 

Cidaris-Stacheln, docb die wenigen Exemplare waren so abgewetzt, 

dass die Bestimmungen dcrselben unmöglicli war. Diese Scbicbte ist an 

Glimmer sebr reicb. Nacbdcm wir diese wasserhaltige Schichte durch- 

drungen babén, langten wir an dér 

6 teu an, in welcher sicb dér Bohrer scbon sebr langsam fortbe- 

wegte, und derén zuerst bervorgeholte Masse sebotterig- und von Was- 

ser getrankt war. Tiefer dringend verscbwand das sebotterige Gemenge. 

und die berausgebobeue, zwar noch etwas feucbte, docb mebr trocken 

zu nennende Masse war von dicbter und zaher Consistenz. 

In dieser blaulicb grauen und mit dem Kleinzeller Tegel beinabe 

ganz iibereinstimmeneden Bank, liess icb nocli 96 ctmtr tiefer bobren. 

Zu meinem grossen Bedauern konnte icb wegen Eile diese Bohrungen 

nicht fortselzen lassen, denn icb bin überzeugt, dass wir in uicbt allzu 

grosser Tiefe auí den typischen Klein-Czeller Tegel gestosseu waren, 

dessen obere Decke, die jetzt beschriebene obere Scbicbte bilden 

konnte. 

All diese Scbicbten brausen, mit HC1 betropft, auf. 

In dem Schlammproducte dér Masse fand icb scbon mebrere 

Foraminiferen, welcbe jedocb zum grössten Tlieil aucb abgewetzte 

oder zerbrocbene Exemplare waren, woraus sicb ergibt, dass wir es 

liier hauptsachlich mit secundiireu, durcb Wasser bingescbwemmteu Ab- 

lageruugen zu tbun habén. 

Etlicbe besser erhaltene und ziemlich schone Foraminiferen, wie 

z. B. eiue sebr hiibsehe 3 kammerige Nodosaria spiuicosta, 

d’Orb., eiue Trunculina U ngeriana, d’Orb., R o b u 1 i n a inor- 

n a t a, d’Orb., waren lcicbt zu erkennen. Eme D e n t a 1 i n a kame 

zwischen elegáns und pauperata zu steben, da nebeu dér gleich 

diametralen cylindriformen Gestalt dér Unterkammern, die Schale mebr 

gebogen ist, als die dér pauperata und viel engere Kammerraume 

besitzt. 

Ausserdem sind in dem Scblammproducte aufzutinden viele 

Stückchen von Cidaris-Stacheln, zerbrochene oder abgewetzte porosé 

und dielite Schalen, sowie porcellanartige Scbalen besitzende Foramini¬ 

feren, wasserheller und gefarbter Quarz, Gránát und Gypsstiickchen, und 

überaus zahlreicbe Glimmer-Tafelclien. 

Icb erachte es noch als erwabnenswertb, dass wir beim Graben 

des Brunnens in dieser Bank ausser grösseren rundlicben Quarz-Kieseln, 

ziemlicb scharfkautige, mit dér Flache aufliegende, überaus verwitterte, 

docb in ihrem Glimmer gut erkeunbare Biotit-Trachit-Stücke gefunden 

habén, dérén eiuzelne wolil die Grösse von 35 —40 □ ctmtr erreicben. 
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Aus allén dem schliesse ich, dass die Kelenföldéi- Bittérwasser- 

Brunnen ihren Inlialt aus dér Berührungsflache dér oben angeflihrten 

5-tin und 6-ten Schichte erhalten. Dér untere, far Wasser nicht durch- 

gangbare Tbeil dér 6-ten Schichte — die dem Klein-Czeller Tegel 

entspricht — bildet das Liegende, wohingegen die 5-te schotterig lose 

Schichte, dér Aufgabe eines Sammel-Beckens und Filtrir-Apparates ent¬ 

spricht. Diesen Verhaltn issen miissen wir uns beim Anlegen des Brun- 

nens anpassen, denu wenn wir den Grund des Brunnens in den Klein- 

Czeller Tegel verlegen und durch Ausbau die 5-te Schichte absperren, 

ist es leicht möglich, dass wir Wassermangel erzeugen, ja sogar den 

Zutritt dem Bitterwasser ganz verschliessen. 

Dér neue Aesculap-Brunnen ist blos 280 ctmtr tief, und trotz del¬ 

im Herbst und Wiutor des Jahres 1881 herrschenden trockeneu Witte- 

rung zeigte er am 1-ten April 1882 eineu Wasserstand von 190 ctmtr, 

welches Ergebniss, den 4 meter grosseu Durehmesser des Brunnens in 

Mitrechenschafc gezogen, als sehr zufriedeustellend zn bezeichnen ist. 

Das Wasser des neuen Brunnen werden die Besitzer in England 

analysiren lassen. 

In mittelbarer Nahe des Aesculap-Brunnens, gégén Síiden zu, 

befinden sich die Wiesengriinde dér Industriebank, wo im Friihjahre 

gleichfalls ein kleiner Probe-Brunnen angelegt wurde. Die Verhaltnisse 

stimmten hier mit den friiher geschilderte í zum grossen Tbeil iiberein, 

nur dass, wie ich aus dér ausgegrabenen Erde ersab, die dér ersten 

mit Vegetation bedeckteu Schichte, sich anlegende, fiir sandigen Löss 

gahaltene kleine Schichte hier noch von geringerer Dicke ist. 

Von diesel- Brunnengruppe siidwestlicb, in einer Entfernung von 

ohngefabr 400 Metern, befindet sich ein 160 ctmtr tiefer Brunnen mit 

süssem Wasser. Zu bemerken ist aber, dass in diesel- Richtung das 

langsame Steigen des Bodens constatirbar, und dass daselbst die erste 

Schichte bereits dicker ist. 

Scbliesslich sei es mir erlaubt noch zu erwahnen, dass über dem 

altén Brunnen eine sehr zweekmassig eiugerichtete, zum Füllen und 

Packen dienende Localitat erbaut ist, in welcher 50—60 Menschen 

bequem beschaftigt werden können. Das Wasser wird unmittelbar aus 

dem Brunnen in die dazu hergerichteteu Flaschen geschöpft. Bei gégén- 

wartiger Einrichtung und normalem Wasserstand können taglich 4000 

bis 5000 Literflaschen gefüllt werden; aber bei nicht grosser Umande- 

rung und Vergrösserung kann die tagliche Production mit 7—8000 

Flaschen berechnet werden. 

Soviel über die Aesculap-Brunnen. 

Seitdem die Quellén in den 50-iger Jahren entdeckt wurden und 
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die ausgezeichnete Heilwirkung ihrés Wassers, iu immer grösseren K 

seri, und seitens dér ersten arztlichen Capacitaten aucrkannt worden 

ist, bilden sie den Gegenstand eines sieti nickt nur auf Unngarn, son- 

dern, wir können es getrost behaupten, auí die ganze Welt sich ausbrei- 

tenden Ilaudels. 

Die mit Production und Versendung dess Bitterwassers sich befas- 

sendeu Uuternebmer zahlen heute die ganze Welt bereits zum Kreise 

ihrer Consumenten, und obzwar die jáhrliche Production 10 Millionen 

Liter betragen diirfte, reieht dennoch diese Meuge nicht aus, die nöthi- 

gen Bed minissé zu befriedigen. 

Über das Ligament 

und die innere Organisation dér Sphaeruliten. 

Vorlaufige Mittheilung 

von I) r. J. P e t h ö. 

(Vorgelegt in tler Fachsitzung dér ungar. geolog. Ges- am 3. Mai, 1882. — Auszug 

ans dem Ungarischen im „Földtani Közlöny" Jahrg. XII. (1882) p. 101—110.) 

Seit zwei Jahren beschaftigte ich mich im Auftrage dér kouigl. 

ungarischen natnrwissenschaítlichen Gesellschaft mit dér monograíischen 

Bearbeitung dér Kreide-Fauna d e s Peterwardeiner G e b i r- 

ges (Fruska-Gora). Die reiche Fauna diesel* Kreideablagerungen wurde 

von Herrn Dr. Anton Koch, Professor an dér Universitat iu Klau- 

senburg, vor mehr als zehn Jahren entdeckt und zum grössten Theil 

verdanke ich auch das mir zu Gebote steliende Matériái seinen Jahre 

láng íortgesetzten Sammlungen. 

Im königl. bayerischen palaeontologischen Staats-Museum zu Mün¬ 

chen, wo mir durch die Giite und Liberalitat des Herrn Prof K. A. 

Z i 11 e 1, Couservator des Museums nicht nur die reichsten Hülfsmittel, 

sowohl beziiglich des Vergleichsmaterials, als auch dér Literatur zum 

Stúdium dér Rúd isten zu Verfügung standén, sondern auch vielíache 

Anregung und Förderung meiner Studien zu Theil wurde, ist es mir 

schon im Winter 1881 gelungen, einige sehr merkwürdige Eigenschaíten 

in dér inneren Organisation dér Sphaeruliten zu erkenuen, wozu sich 

im Frühjahre 1882 die Entdeckung des inneren Ligamentes dér 

Sphaeruliten gesellte. 
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Die Fauna dér Schichten von Csereviz ist nicht nur ziemlich reich, 

sondern sie bekundet auck eine ganz neue Facies dér Oberen Kreide- 

ablagerungen von Ungarn (Comitat Szerem, Croatien-Slavonien); ausser- 

dem ist sie aber nocb durch den Erbaltungszustand des Materials sehr 

merkwürdig. Dér sehwarze glimmerige Thonmergel (Kocli’s 7-te 

Schiehte) und dér dungelgraue Mergel (Koch’s 9-te Scbicbte) bildeten 

ein vorzügliches Erhaltungsmaterial, in welebem die kleinsten Partién 

uud die feinsten Yerzierungen dér Versteinerungen erbalten wurden. 

Nur unter so ausserordentlich güustigen Verhaltuisseu konnte es mir 

gelingen, die gauze innere Organisation eines sehr merkwüdigen Sphae- 

ruliten — welcbes ich unter dem Namen Spbaerulites s o 1 u t u s 

nov. sp. beschrieb — so vollstandig zu praepariren, dass daran sammt- 

liebe Tbeile und ganz besouders dér Scblossapparat sozusagen ohue 

den kleinsten Febler dasteben. Und dies diirfte ganz gewiss unter die 

allerseltensten uud glüeklicbsten Falle gezáhlt werden. 

Seit Lamarek’s Entdeckuug, dér zu allererst die Schlossfalte 

dér Sphaeruliten erkannte (bei ibm créte oder caréne saillante) 

sind mebr als drei Decennien verüossen, bis mán die drei Gattungen 

dér Rudisten so kurz und praecis eharacterisiren konnte wie beutzutage; 

was jedoch nicht Wunder nebmen kanu, wenn mán bedenkt, wie ausser¬ 

ordentlich selten vollkommen erbaltene Exemplare von Sphaeruliten und 

Radioliten vorkommen, uud besouders solcbe, bei welcheu aucb dér 

Schlossapparat dér beiden Scbalen unversehrt wiederzufinden ist. Selbst 

Bayle’s íundamentale Arbeiten iiber die innere Organisation dér 

Rudisten waren auí einige wenige ganz vorzüglich erbaltene Exemplare 

basirt, abnlicb wie aucb jene von Lamarck, Goldfuss, Woodward 

u. A. Einige Exemplare aus den Schichten von Csereviz sind nocb 

gliicklicher erbalten, da die Fossilisation in wenigen Fallen zerstörend 

wirkte und die innere Scbalenscbichte bei den meisten vollkommen er- 

halten blieb. 

Aus den fundamentalen Arbeiten von B a y 1 e, Z i 11 e 1 und eiuer 

Abhandlung von Gemmellaro waren schon die Deckel von einigen 

Sphaeruliten-Arten wobl bekannt; nach den Zeicbnungen von Bayle, 

Goldfuss, Zittel und Anderen kannte mán auch die Innenseite ei- 

niger Unterschalen. Die vollkommene Gestalt dér Schloss- 

faltén jedoch (sowobl in dér oberen, als aucb in dér uuteren Schale), 

so wie auch die Art und W e i s e des Ineinandergreifens 

dieser Sehlossfalten waren bis jetzt unbekannt. Bei den in den Zeich- 

nungen dargestellten Exemplaren waren die Kantén dér Sehlossfalten 

nie unversehrt erbalten; und was das Ineinandergreifen dér beiden 

Sehlossfalten betrifft, so istmeines Wissens diesbezüglich sonst gar nichts 



160 

behauptet worden, als dass sie mit einauder correspondiren (d’Orbigny); 

in welcher Weise, ist niegesagt worden, wenn etvva nicht angenommen 

wurde, dass sie sicb nebeneinander legem Diese letztere Art konnte ich 

weder mit dér Form, noeli mit dér Bestimmung dér Schlossfalten in Ein- 

klang bringen und diese Frage bildete den ersten Ausgangspunkt meincr 

Fig. 1. Halbschematischer Durchschnitt des Sphaerulites solutus, Pethő. 

A, Obere Klappe (Deckel); — B, untere Klappe; — C, Wohnraum des Thieres. 

a, a, a‘, áussere Sehalenschichte; — b, b, b‘, innere Sehalenschichte. 

c, Schlossfalte dér unteren Klappe; — c‘, Schlossfalte dér oberen Klappe. (Diese 

Falté, sowie auch die entsprechende innere Sehalenschichte dér oberen Klappe, sind 

überinássig breit gezeiclmet.) 

cl, selbststandiger Kánál, hinter den Zahngruben, in welchem die Schlossfalte 

gégén die Spitze dér unteren Klappe zieht. 

e, Wandung dér Zahngruben (untere Klappe) in dér Mitte durchgeschnittsn. 

/, ein Schlosszahn des Deckels, wie er in die Zahngrube dér unteren Klappe 

hineinpasst, durchgeschnitten. 

g, Zuwachskegel ober dér Haftstelle des Ligamentes. 

h, das Ligament, wie es sich an die hintere Flache dér oberen Schlossfalte und 

in die sogenannte Bandgrube dér unteren Klappe anheftet. 

Fig. 2. Das Ineinandergreifen dér oberen (c') und dér unteren (c) Schlossfalte. 
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Untersuchungen. Die hi<uptsacklichsten Resultate dicsér Untersuehungen 

erlaube ich mir in aller Kttrze in Folgendem mitzutheilen : 

1. Die Scblossfalte dér un térén K lappé (welclie aus 

dér Duplicatur dér inneren Schalensehichte entsteht) zieht vöm inneren 

Saum des Schlossrandes fást, bis zum Wirbel (untere Spitze) dér Klappe 

auf dér Innenseite derselben; dér Form nach bildet, sie eine schmale 

Leiste : die Richtung stimmt mit dér zusammentreffenden Mittel-Linie 

dér beiden Zahngruben überein. In dér leeren Grube binter den Zahn- 

alveolcn ziebt die Scblossfalte anfangs ganz íréi einwarts, auf dér eineu 

Seite mit einer ahnlichen Stiitze, wie bei Bayle, Goldfuss und Zittel au 

dér Unterscbale von Sphaerulites foliaceus, Lamarck angegeben wird ; 

wahrend weiter untén, wo die Riickwand dér Zabnalveolen mit dér iu- 

neren Schalensehichte verschmilzt, die Scblossfalte in cinen engen je- 

doch selbststandigen Kánál gégén die untere Spitze zieht. Das obere 

Eude dér Scblossfalte ist schrag abgestutzt und auf dér Kanté mit einer 

feinen V-förmigen Furche versehen, welche mán noch mit freiem Auge 

sehr deutlich erkennen kaim. (Fig. 2. c.) 

2. Die Scblossfalte dér oberen Klappe, welche eben - 

falls aus dér Duplicatur dér inneren Schalensehichte entstaud und síeli 

am inneren Rande des Deckels vor den zwei Schlosszahoen in dér Mit- 

tellinie befindet, ist im Ganzén genommen keilförmig; gegeu den Rand 

Ilin zu schmal und schrag abgestutzt, wahrend sie gégén rückwarts 

allmahlig breiter wird und dér abwárts gerichtete Theil fást halbkreis- 

förmig ausgeschnitten ist, so dass die zwei zusammenstossendeu Kantén 

eine zicmlich scharfe Spitze bilden. Auf dér oberen resp. nach rückwarts 

gerichteten Kanté dér Scblossfalte befindet sich eiue gauz ahnliche 

Y-förmige Furche (Fig. 2. c,) wie auf dér unteren Scblossfalte; wah¬ 

rend dér innere ausgeschnittene und sich an die Ziikiie aulelmende Theil 

vollkommen flach und glatt erscheint. 

3. Wenn sich die Klappen schliessen, so greifen die mit Fürében 

verseheuen Kantén dér beiden Schlossfalteu wie zwei mit ihren unteren 

Spitzeu sich innig berührende W Buchstaben ineinander, so dass je 

eine Spitze in eine entgegensetzte Furche vollkommen hiueinpasst. 

(Fig. 2.) 

4. Über dem hintereu, ausgeschnittenen, sich an die Zahne anlek- 

nenden Theil dér Scblossfalte, wenn wir dieselbe genau in dér Mittel- 

linie vertical durchschleifen, bemerken wir einen kleinen aus .halbmond- 

förmigen Zuwachslinien besteheuden Kegel. (Fig. 1. g.) 

5. Unter dieseui Zuwachskegel haftet an dér ausgeschnittenen 

Flache dórt, wo die Scblossfalte am breitesten ist, eine gelblich bis röth- 

lich-brauue, homogene Substanz (anscheinlieh vollkommen identisch mit 
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dem Schlossbande dér Lamellibranchiaten), welche aufdie untere Scbloss- 

falte herunterzieht, dórt zum Tlieil (oder ganz?) die Gruben liiuter den 

Zahnalveolen ausfiillt und sogar nocb in den selbstandigen Kánál dér 

Scblossfalte eindringt. Dicse braune Substanz ist nicbts anderes als das 

fossilisirte Schlossband. Und liiemit ist niclit nur die Lage, Beschaf- 

íenbeit und Anheftungsstellé des Scblossbandes, sondern aucb das Schloss- 

band selbst thatsachlich und ganz unzweifelbaft nachgewiesen. 

Wenn wir uun die Saclie in dieser Weise betraehten, so fiúdén 

wir aucb den Zweck jener Gruben Ilin tér den Zahnalveolen (Bayle’s 

eavités postéro-dentaires) selír deutlicli beraus : sic sind nicbts anderes 

als die Bándgruben dér unteren Scbale (im vorliegeudeu Falle 

kaim, da die Grube niclit vollkommen getbcilt ist, nur von einer Band- 

grube die ltede sein); wabrend die innere, sicli an die Ziihiie anlebnende 

Eeke dér oberen Scblossfalte als Anheftungsstelle des Scblossbandes 

dient und dér sicli dariiber betiiidlicbe Kegel wahrscheinlicli die einzel- 

nen uacbeinander folgenden Spuren des Wacbstbumes zeigt. 

Zűr Bekraftigung dieses Punktes sei es mir gestattet nocb einiges 

auzuíühren. Die Rudisten (seitdem sie in dei Classe dér Lamellibranchia- 

ten versetzt) wurden bis jetzt meisteus als solcbe exceptionelle Formen 

betracbtet, welche kein Schlossband besitzen. Blos Debayes und 

W o o d w a r d bebaupteten die Existenz eines Scblossbandes, jedocb 

niclit auf Gruud dér thatsachlicb aufgefundenen Substanz, sondern bloss 

durch Analogie einiger beobacbteten Eindrücke. Andere Forsclier babén 

Deshayes’ und Woodward’s Meinuug, welche (da das Schlossband 

selbst nocb unbekannt war) nur auf einer Hypotbese basirte, nicbt an- 

geuonnueu und betracbteten die in Frage stebenden Höhlungen tbeils 

als leere Gruben, tbeils aber als zűr Aufnabme von Weicbtbeileu die- 

neude Vertiefungen. 

Nacli all' dem köunte nocb die Frage aufgeworfen werden, ob 

uun diese braune Substanz aucb wirklich das fossilisirte Schlossband ist, 

oder etwa etwas anderes, was zűr Tauschung Gelegeubeit bieten könnte, 

und ob das Schlossband aucb wirklich aus einer zűr Fossilisation 

geeigneten Substanz bestebt. 

Dass das Schlossband im íossilen Zustande wirklich erhaltungs- 

fabig ist, daflir liefert aucb die Fauna von Csereviz cin eclatantes Bei- 

spiel: das innere Schlossband einer sehrgrossen Crassatella ist im 

fossilen Zustande (vollkommen erbalten geblieben, so dass es die Band- 

gruben dér test gescblossenen Scbalen ganz ausfiillte. Ábnlicbe Falle 

sind mir aucb aus iiltereu Ablagerungeii bekannt und zwar nicbt nur 

bei dineren, sondern aucb bei ausseren erbalten gebliebeuen Scblossban- 

deru. Bei unaereu Spbaeruliten kommen die gut erbalteuen Scblossbander 
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nur bei geschlossenen Exemplafen vor. Die Erhaltung wurde dem- 

nach durch die Beschaffenheit des Conservirungs-Materials, sozusagen 

durch die Gunst dér einwirkenden Verhaltnisse bedingt. 

Die beobaebtete und mitgetbeilte Thatsache wird noch vielmehr 

dadurch bekraftigt, dass das Scblossband bei nickt weniger als vier 

Exemplaren vollkommen rein praeparirt wurde (durch einen Langsschnitt, 

welcher in dér Richtung dér Schlossfalten die beiden Scbalen halbirt, 

wie es in dér beigegebenen scheniatischen Figur erseheint). Ausserdem 

kanu mán dieselbe ckaracteristiscke braune Substanz nocli an mehreren 

in verscbiedenen Ricktungen durchgeschnitteneu Stiicken ganz unzwei- 

telhaft beobachten, so dass eine Tauschung oder eiu Irrthum im vörligen- 

den Falle vollkommen ausgeseblossen erseheint. Und diese Meinung theilt 

aucli, wie ich es mit Freude erwahnen kaim, Prof. Z i tt el, sowie aueh 

meiue Collégén, die sich gegenwartig am palaeontologischen Museum zu 

München beschaftigen. 

Eiuige andere Eigenthümlichkeiten, sowie aucli die Richtung und 

das Vorkommen einer innereu, den Schlossfalten entsprechenden Furche 

auf dér Innenschale, die Verwandtschaftsbezieliuugen dér Sphaeruliten 

mit anderen Gattungen u. s. w., werde ich in dér Monographie noch 

etwas ausúihrlicher behandeln, wo ich mich bei den einzelnen Details 

auf die vollstándige Beschreibuug des Spkaerulites solutus stützen kaim. 

KURZE MITTHEILUNGEN. 

Zűr Entwicklung des Bergbaues in dér Gegend von Rudo- 

bánya. 

(Aus dem „Földtani É r t, c s i t ő“ Jahrg. 1882.) 

Dér Ziveck dieser meiner Zeilen ist, iiber die Entwicklung des 

Bergbaues einer Gegend des Komitates Borsod eiuige Daten zu bieten, 

wo derselbe schon in altér Zeit gebliiht hat, spater verschwand und 

sich erst in neuester Zeit wieder eines Aufschwunges erfreut. 

Diese in ibrer ganzen Naturschönheit mir wohlbekannte Gegend 
ist das Gebiet von Rudóbánya. 

Vorerst will ich erwahnen, dass mir als Hilfsquellen bei dér Zu- 

sammeustellung dieser Skizze dieuten : 
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1. Dr. Gustav Wenezel’s: „A magyar és erdélyi bányajog 

rendszere;“ (System des ungarisehen und siebenbtirger Bergrechtes.) 

2. Gustav W e n c z el’s: „Magyarország bányászatának kriti¬ 

kai története. (Kritiscbe Gescbichte des Bergbaues in Ungarn.) 

3. Mir zu Gel)Ote stehende ámtliche Daten. 

In dér Gegend von Rudóbánya bliihte dér Bergbau bereits im 

XIV. Jahrhundert. 

Obwohl genannte Ortscbaft beute nur eiu uubedeutendes Dorf ist, 

so spielte sie doch schon im Jahte 1378 eine Rolle als selbststán- 

dige Bergstadt. 

Den Grund des damaligen Auíblühens von Rudóbánya können vvir 

besonders darin fiúdén, dass dér mit Bergbauberechtiguugen ausgestaG 

tete Grundherr dieselben auí die Gemeinde iibertrug und dieselbe naek 

Muster dér königlichen Bergstádte und mit küniglicker Bewilligung ver- 

scliiedener Privilegien tbeilhaftig macbte. 

Aut' die Wicktigkeit des rudóbányaer Bergbaues deutet aucb hin, 

dass diese Gemeinden zu den oberungarischen Bergstádten gekörteu. 

Dieselben waren: Gölnicz, Schmöllnitz, Rudóbánya (auch Rudbánya 

geuannt) Jászó, Telkibánya, Rosenau und Igló, von welcheu Gölnicz, 

Schmöllnitz und Igló küniglichc Bergstádte waren, die übrigen lageu 

auí Privatgrundbesitz. 

Diese Stádte hiclteu im Jahre 1487 zu Kaschau eine Conferenz, 

und setzten da in Form von Statuten ihr eigenthümliches Bergrecbt 

íest, welches aber in Folge dér durch den Uugliickstag von Mohács 

(1526) hervorgerufeneu Wirren nie praktische Auwenduug faud und 

schliesslich in Vergessenheit gerieth. 

Wenn wir alsó sehen, dass dér Bergbau in dér Gegend von Ru- 

dobánya bereits im XIV. und XV. Jahrhundert bliihte, so können wir 

nur mit Bedauern erwáhnen, dass nákere Daten iiber den damaligen 

Bergbau aut uuser Zeitalter uicht gekommen sind. 

lm XVI-teu Jahrhundert zeigt das oberungarische Bergbaurevier 

wie ttberkaupt das ganze Land — die Spuren des Verfalles. — 

Die kleineren Stádte und mit Privilegien ausgestatteten Gemeinden 

sind uicht im Standé, ihre Reehte gégén einzelne máchtige Besitzer zu 

vertheidigen. 

Sie erliielteu wohl spáter in den durch die vielen Usurpationen 

bewirkten ueueu Verháltuissen, den Schein derselben in Gestalt von 

Privilegien zurück, dann aber gingen diese bessercn Verháltnisse in 

Vergessenheit und ihre Bewokner sanken zűr Knechtschaít herab. 

Zu dicsér Zeit, unter Künig Ludwig II. gelang es den Ránken 

dér Zápolyai, den Bund dér oberungarischen Stádte zu lösen, und vier 
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dieser Stadte, darunter auch Rudóbánya, in ibre Macbt zu be 

kommen. 
Spater bewog die Untreue eines Gliedes dieser Familie, namlich 

Jobann Zápolyai's, den König Ferdinand I. dazu, dass er dcsseu 

ganze Besitzungen, zu welcben auch Rudóbánya gehörte, in den Jahren 

1526 und 1527 dem Alexius Tburzó schenkte. 

Nacb dem Aussterben dér Familie Tburzó wurde Rudóbánya 

durch Franz Bebek erobert und dér Festung „Szendró'“ angeschlossen. 

Die Herren von Szendrő wendeten dem Bergbau keine Sorge zu, 

und die traurige Folge hievon war, dass dér einst so bliibende Berg- 

ban dieser Gegend vollkommen zu Gr úridé ging. 

Erst den jüngsten Zeiten war es vorbehalten, dieselben zum neuen 

Leben zu erwecken, docb hieriiber wird spater gesprochen werden. 

Dieses sind die Daten — welclie meinem Wissen nacb — in un- 

serem Besitze sind. 

Sind dieselben auch sebr mangelbaft und nicbt geeignet uns eiu 

treues Bild des Bergbaues dieser Gegend zu gébén, so bábán sie für 

uns docb grossen Werth und grosses Interessé. 

Wenn uns aber aucli dicse Daten nicbt zűr Verfiigung stiinden, 

so miisste docb jeder Facbmann, dér diese Gegend hegelit, iiberzeugt 

sein, dass bier in lángstvergangener Zeit ein fleissiges Bergmaunsvolk 

gebaust, delin mán tíndet ja auf Scliritt und Tritt die untrüglichen 

Spuren seiner Tbatigkeit. 

Die báuíig vorkommenden grossen Fingén, die in den Berglehnen 

vorkommenden Einbaue, welclie aut bergmanniscbe Arbeit scbliessen 

lassen, sind Monumente, welclie von dem Fleisse dér bier ansássig ge- 

wesenen Bergleute Zeugniss ablegen. 

Sebr natürlicb ist es, dass eben diese Gegend als zum Bergbaue 

sebr giinstig befunden wurde, da bier sowobl dér Eisenstein, als auch das 

Kupfer frei am Tagé vorkommeu und durch einfache Abraumarbeit 

leiclit zu gewinnen waren. 

Die sehr háutig vorkommenden Scblacken lassen darauf scbliessen, 

dass sich dér einstige Bergbau besonders mit dér Gewinnung von Kup¬ 

fer befasste, und diese Voraussetzung gewinnt nocli an Wahrscheinlich- 

keit, wenri maii in Betracbt nimmt, dass das Kupfer eben im XIV. und 

XV. Jahrhundert, dalier eben zu jener Zeit als dér rudóbányaer Bergbau 

auf dér höcbsten Stufe stand, cinen bedeuteuden Handelsartikel unseres 

Vaterlandes bildete. Doch mag es sebr leicht dér Fali seiu, dass die 

Altén nicbt nur das Kupfer, sondern auch edlereErze zu Gegenstánden 

das Bergbaues machten, da doch das Vorkommen solcher als constatirt 

zu betrachten ist. 

Földtani Közlöny. XIX évf. 1882. 12 
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Als dér Schreiber dieser Zeilen in dér in Rede stehenden Gegend 

in Gesellschaft des königl. Markscheiders Herrn Anton T r ibus durch 

lángere Zeit mit Vermessungsarbeiteu bescháftigt war, gelaug es ibm 

öfters, Fablerze zu finden dérén Edelmetallgebalt eben nicht gering 

seiu soll, wie dies eiue — meinem Wissen naeb — in dér scbernnitzer 

Hiitte durchgeführte Erőbe erwiesen bat. 

Erwáhnt sei noch, dass es uns öfters gelang, in einer erdigen 

Eisensteinart reines Quecksilber zu finden. 

Die Beschreibung dér geologiscben Verháltnisse dieser Gegend 

gebe icb aus dem Grunde nicht, weil dies bereits von anderer Seite 

gescheben ist. 

In dieser Ricbtung erwáhne ieb die Abbandlung des Herrn Livius 

Maderspach TBeschreibung dér Telekes-Rudóbányaer Eisenstein- 

Lager,“ welche im Jabrgange 1876 dér östr. Zeitschrift für Berg- und 

Hüttenwesen erscbienen ist. 

Nach dieser kleinen Abscbweifung kehre ich zu meinem eigentlichen 

Gegenstand zuriick. 

Nachdem dér rudóbányaer Bergbau im XVII. Jahrhundert aufgehört 

hatte, lagen die dortigen miueralischeu Scbátze lángé Zeiten biudurcb 

vergessen, und erst im Jabre 1868 seben wir, dass das ungarische Mon- 

tanárar zu scbürfen begann uud einen grossen Theil dér rudóbányaer 

Gegend dureb Freischürfe occupirte. Hiebei lenkte das Árai* seine Auf- 

merksamkeit aber nicht nur aut Rudóbánya, sondern auch auf die 

nachbarlichen Gemeinden Felső-Telekes, Alsó-Telekes und Szuhogy; 

kommt doch in den zwei erst genaunten dér Eisenstein nicht nur in 

solcher, sondern vielleicht noch besserer Qualitát vor wie in Rudóbánya, 

und jetzt lautete das Losungswort nicht mehr „Kupfer“, sondern „Eisen.“ 

Dieses Beispiel fand Nacbahmer, und besonders Gráf Emanuel 

Andrássy begann im Jabre 1872 in Rudóbánya, Felső- und Alsó-Telekes 

an zu schürfen, und die zu jener Zeit angemeldeten Freischürfe bestehen 

grösstentheils auch heute noch. 

Die gepflogenen Scbürfungen belohnte ein güustiges Resultat, wes- 

halb denn auch Verleibungen erwirkt wurden. 

An das Montanarar wurden im Jabre 1872 füntzehu Grubenfelder 

verliehen, welche unter einander in Zusammenbange stehend — sich 

über die Gemeinden Alsó-Telekes, Szuhogy, Felső-Telekes und Rudó¬ 

bánya erstrecken und einen Flácbeuraum von 2.891,495'573 □ meter 
einscbliessen. 

Speciell in dér Gemeinde Rudóbánya liegen folgende Grubenfelder: 

Kerkapoly, mit einem Flácheninhalte von 184,511‘673 □meter, 
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Gombossy, mit einem I Flácheninhalte v m 180,465.f;ÜO meter 

Breuer, „ V „ ,, 18O,465.600 V 

Gr<íf Andrássy, ,, y> „ „ 18O,465.600 

Miksa, ,, V » r> 18O,465.6O0 )) 

Lónyay, „ „ ,, 18O,465.600 

Zusammen : 1.086,839.573 

y> 

□meter. 

Hiezu kommt noch ein, derű Montanárar im Jahre 1875 unter dem 

Schutznamen ,,Josef“ verliekeues Tagmass, dessen Flácheninhalt 56037.972 

□ meter betrágt, so dass dér Gesammtflácheninhalt dér dem Montanárar 

in Rudóbánya verliebenen Grubenfelder uud Tagmassen 1.142,877.545 

□ meter ausmacht. 

Diesen Verleihungen folgten die zu Gunsten des Gráfén Emanuel 

Audrássy iui Jahr 1874 erfolgten Verleihungen dér Grubenfelder. 

Buda mit einem Flacheninhalt von 180,465.6 □ Meter 

Arad ,, ,, „ ,, 180,465.6 „ 

Ferner im Jahre 1877 die des Gru- 

benfeldes Kőrüs, desseu Fláchen- 

inhalt. 180,465.e ,, ist 

Zusammen 541,396.800 □ meter. 

Aueh diese Unternehmuug delmte >icb auí Alsó- und Felső-Telekes 

aus und besitzt dórt verliehene Grubenfelder mit einem Gesammtfláchen- 

inhalt von 721,862.4 □ meter. 

Wenn wir alsó wahrnehmen, dass im Jahre 1877 sieh in Rudó¬ 

bánya wieder verliehene Grubenfelder betinden, so können wir mit Be- 

friedigung sagen, dass auf diese Gegend wieder die ersten Strahlen einer 

besseren Zeit fallen, doch vermissen wir noch itnmer das, was wir eigent- 

lich Bergbau nemien können, námlich den Betrieb. 

Mineralschátze und verliehene Grubenmassen sind zwar vorhanden, 

doch feliít die Hand, welche durch Ausbreitung dér erstereu, die letzte- 

ren eiuem nennenswerthen Betrieb erhielte. 

Diese Verháltnisse áuderten sich aber nach nicht langer Zeit auf 

eine günstige Art. 

Gráf Emanuel Andrássy gründete námlich im Vereiue mit dér wit- 

kovitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft die sogenannte „Borso¬ 

déi" Gewerksehaft,“ dérén am 4-ten Február 1880 zu Wien gefertigte 

Grlindungsurkunde zufolge Genekmigung des k. uug. Ministeriums túr 

Ackerbau, Industrie und Handel, durch die k. ung. Berghauptmannschaft 

zu Budapest, am 17-teu Márz desselbeu Jahres bestátiget wurde. 

Lant dieser XJrkunde gingen die oben erwáhnten Grubenmassen 

12* 
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und Freischiirfe des Gráfén Emanuel Andrássy in den Besitz dér bor¬ 

sodéi- Gewerkschaft über. 

Diese neue Unternehmung, dérén Zweck die Ausbeutung dér tele- 

kes-rudóbányaer Eisensteinlager ist, strebt unter dér Directiou des 

Herrn Johann Gál mit voller Energie ihrem Ziele zu, und kann auch 

heute sokon uicht uubedeutende Resultate aufweisen. 

Die genaunte Gewerkschaft nahm ziun Bekule eines möglicbst 

ausgedebnten Betriebes die telekes-rudóbányaer Eiseusteingruben des 

Aerars aut 12 Jahre in Pacht; sie kebt den Bergbau diesel- Gegend 

mit starker Hand und fiibrt ibn einer scböneren Zukunft entgegen. 

Werfen wir uur einen kurzen Blick auf die Thátigkeit dér so oft 

genannten Gewerkschatt. 

Da Rudóbáuya ziemlick entfernt von dér Eisenbahnliegt uud das 

Verfrackten des Eisensteines per Wagen nicht nur tkeuer, sondern, be- 

sonders bei regnerischer Witterung bei den sehleckten Wegen sogar un- 

möglich gewesen wáre, so war es eiue Hauptsorge dahin zu wirken, 

dass eiue stete Verfraehtung möglich sei, vvas nur durck eine Eisen- 

kahn erreichkar war. 

Aus diesem Gruude wurde von dér neu errichteten Station „Bár- 

czika“, welcbe zwischen den Stationen Sajó-Szent-Péter uud Vadna der 

Miskolez-Plileker Bábu liegt, eine scbmalspurige Eisenbabn naeh Ru- 

dóbánya gebaut, welcbe über Disznós-Horváth fiikrend, eiue Lángé von 

keiláutig 14 Kilométer hat. 

Dér Eisenstein und die nöthige Kohlé wurden in eisernen Wag- 

gons verfraehtet, welcbe durch Hekeln auf beiden Seiten geöffnet wer- 

den, so dass sick ikr Inkáit von selbst ausleert. 

Die übrigen Matériáién wurden auf anders eingeri eh tétén Wag- 

gons verfraehtet. -— Personenwaggons hat die Gewerkschaft — wie 

mir kekannt — zwei. 

Von Rudóbáuya nack Telekes soll eiue Pferdebahn íiikren und 

ist ein Theil derselben auch bereits ausgebaut. 

Dér Eisenstein wird derzeit nur in Rudóbánya gewonnen uud 

mittelst Rutscken und Rollen in versekiedene Horizonté gebrackt, von 

dórt aber tkeihveise in die Waggons, theilweise in die Rostöfen gefüllt. 

In Rudóbáuya sind kis jetzt zwei Rostöfen aufgestellt, docli sollen 

noch mekrere in Aussickt genommen sein. 

Die benachbarten Koklengruben liefern zum Betriebe diesel- beiden 

Rostöfen das nöthige Brennmateriale. 

in Bezug auf die Production ist es sebr natürlich, dass dieselbe 

zu einer Zeit, wo noch die Durckfürung dér Einrichtungen im Zugé ist, 
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keine bedeutende sein kennie, dennoch wurden 122,700 Meterzentner 

Eisenstein erzeugt, welcher grössten Theils nach Witkovitz geliefert wird. 

Dér Werth des erzeugten Eisensteines lásst sich am Orte dér Ge- 

winnung auf 24,540 Gulden bestimmen. 

Wenn wir daher einen Blick auf die in so kurzer Zeit erreiekten 

Resultate werfen und in Betracht nehmen, dass durch diese Unter- 

nehmung vielen Menschen Verdienst geboten wird, so lásst sich nicht 

leugnen, dass dér Bergbau dér rudóbányaer Gegend einem neuen Auf biti¬ 

ben entgegeneilt; und wir können im Interessé des Landes, Rudóbánya’s 

und dér Unternehmung selbst bloss witnschen, dass wir in kurzer Zeit 

sagen könnten, dass die Glanzperiode des rudóbányaer Bergbaues nicht 

war, sondern gegenwártig ist. 

Vidor Guckler. 

Die geologischen Árbelien im ostindischen Archipel 

(Aus dem „Földtani Értesítő11 Jahrg. 1882.) 

Im Folgenden will ich es versuchen, einen kurzen Ueberblick über 

die geologischen Verháltnisse des ostindischen Inselreiches zu gébén, so 

weit dieselben durch die diesbezügiichen Arbeiten aufgeklárt wordeu sitid; 

bevor ich zűr Beschreibuug dér einzelnen Inseln übergehe, möchte ich 

mir aber einige allgemeine Bemerkungen über die Pílege dér geologi¬ 

schen Wissenschaft in niederlándisch Ostindien erlauben, sovvie auch 

über die Art und Weise, wie daselbst gearbeitet wird. 

Im Jahre 1848 wurde eine eigene Abtheilung íür das Bergwesen 

in Batavia gegründet und zum ersten Chef Cornelis de Groot ernannt. 

Dér Zweck war, die verschiedenen Inseln geologisch zu erforschen, na- 

mentlich jedoch, die etwa vorhandenen nutzbaren Mineralien und Ge- 

steine aufzusuchen und womöglich bergmánniseb auszubeuten. Die An- 

zahl dér Bergingenieure, welche an den Arbeiten theilnehmen sollten, 

war auí fünfzehn festgestellt; doch wurde das kleine Korps nie auf die 

complete Hőbe gebracht, theils aus Mangel an Fachleuten, theils weil 

Einige sich stets mit Urlaub in Európa befanden. 

Betrachten wir nun, nach Ablauí von 33 Jabren, die Resultate 

dér Arbeiten, die Ergebnisse dér Forschungen, so sind sie in rein wis 

sensehaftlicher Beziehung als nicht sehr gross anzusehen. 

Mán kann dies am besten beurtheilen, wenn mán in den verschiede¬ 

nen Zeitschriíten nachsieht, in welchen die Geologie betreffende Arbeiten 

veröffentlicht sind. 



170 

Beginnen wir mit doni Haupteilande dér grossen Inselgruppe, mit 

dem am besten bekaunten Java, so gebiihrt unstreitig bis jetzt dér erste 

Rang Herrn Jungbulin mit seinem bekannten Werke: Java, seine Ge- 

stalt etc. Ansserdern findet mán eine Menge von Berichten verzeichnet liber 

Untersucbungen auí Kohlén au verscbiedenen Punkten, iiber Vorkommen 

von Schwefél in dem Preanger, iiber Erdői in Cheri bon, Analysen von 

Mineralwássern und vulkanischen Aschen ; doeh sind dies blos locale 

Uniersuchungeu gewesen. Bekanut sind auch die Arbeiten europáischer 

Gelehrter, so als : Gőppert „die Tertiarflora von JavaV Herklotz : „die 

Fossilien Java’s“, Hochstetter : Ueber fossile Korallen daselbst, Vogel- 

sang und Rosenbusch : Über microscopische Untersucbungen eiuiger 

Gesteine. Dodi blieb die Ansicht Junghuhus über den Bau dér Insel 

Java noch unangefochten, und erst in letzter Zeit ist diesbezüglicb ein 

Umschwung eingetreten, indem manche seiner Ansehauungen bekampft, 

manches Unrichtige nachgewiesen und besonders die interessanten Tertiar- 

gebilde sorgíáltiger studirt wurden. Dies ist besonders den Bemühun- 

gen und verdienstlicben Arbeiten des tüchtigsten Geologen in Indien, 

Herrn R. V e r b e e k zu verdanken, dér die in früberen Jaliren in Borneo 

und Sumatra gemachten Erfahrungen trefflich verwerthete und die Bil 

dungen auf den verscbiedenen Inseln mit einauder vergleichen konnte. 

Wenngleicb auch dér Anfang zu den neueren Forschungen auf Java 

durch ihn gemaeht wurde, die den geologischen Bau dieser Insel in 

einem ganz neuen Lidit erscheinen lassen dürften, so íehlt doeh bis 

zűr Stunde eine zusammenhangende geologisehe Beschreibung sowie 

eine geologisehe Karte von Java. 

Was wir von Sumatra wissen, verdanken wir auch grössten- 

theils Herrn Verbeek. Vor seiuen Arbeiten sind wohl auch mancherlei 

Berichte über das Vorkommen von verschiedenen Erzen und Kohlén ei- 

niger Gegenden erschienen; Mineralwasser waren analysirt; — alléin er 

war es, dér uns zuerst den geologischen Bau von Sumatra kennen 

lehrte. Seine Untersucbungen — in dér Umgebung dér Kohlenfelder in 

Ombilien, welche er genau zu studiren batte, nebeubei aher auch das 

allgemein geologisehe nicht aus den Augen verlor — beschrankten sich 

zwar nur auf cinen kleinen Theil Central-Sumatra’s, alléin aus dér 

Kenntniss dieses Theiles dér Bergketten konnte mán auch allgemeine 

Schlüsse auí die Fortsetzung derselben ziehen, wozu auch manches 

durch seine allgemeinen Entdeckungsstreifziue in anderen Gegenden Su¬ 

matra7 s beigetragen wurde, so in Benkulan, in den Lampong’scben Distrik- 

ten etc. 

Von den Inseln westlich von Sumatra kennen wir die Insel Nias, 

auch durcli Verbeek erforscht, woselbst nach Kohlén gesucbt wurde. 
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Östlich von Sumatra s íid es die beriihmten Zinn-Inseln Banka und 

Billiton und besondes die erstere, vvelehe im Besitze dér Regieruug 

ist, von dér wir eine genaue geologische Kenntniss besitzen. Hier war 

es das wertbvolle Zinn, welcbes eine geregelte Aufnahme nothwendig 

maclite, ura, basirt auf die detaillirte Bodenkentniss, möglichst viel aus- 

gebeutet zu werden. 

Von den übrigen Inseln dieser Gruppén erlangen wir Kenntniss aus 

einigen Berichten. 

Auf dér grossen Insel Borii eo gibt es Gegenden, die uns ganz 

unbekannt sind, wahrend wir über andere Theile dér Insel bloss noth- 

diirftige Bericbte besitzen. Locale Untersuebuugen auí Kohlén, Erze und 

besonders auf Gold sind zwar vorgenommen worden aber bloss im A1I- 

gemeiuen; hiugegen besitzen wir, wenn auch nur von einem klemen 

Theile — dér Umgebung dér Kohlengrube Pengaron — eine zienilieh 

genaue geologische Beschreibung, durch welche auch über den Bau dér 

ganzen Insel einiges Licbt verbreitet wird. Dicse Arbeit verdanken wir 

ebenfalls dem Privalfleisse Verbeek’s. 

Ostlich von den drei grossen Sundainseln sind die weit verbreite- 

ten Inselgruppen ara wenigstens bekannt. Meist sind es blos Berichte 

von Beaniten oder wissensehaftlichen Reisenden, dérén Hauptstudium 

nicht die Geologie war. Fachleute waren selten in dér Lage hier ar- 

beiten zu können 

Von den kleinen Sundainseln sind blos Reiseberichte vorhanden 

und einige U.itersuehungen über Mineralwasser. Von dér Insel Tiraor 

eine Abhandluug über Kuptererz- Vorkommen von einera Fachmann, 

dér hingeschickt wurde, ura zu constatiren, ob dieses Erz abbauwür- 

dig sei. Auf dieser Insel wurde auch dnrch Bestimmung von Petrefac- 

ten das Vorkommen des Kohlenkalkes durch Beyrich nachgewiesen. 

Dér geologische Bau dér vielarraigen Insel C e 1 e b e s ist noch 

ganzlich unbekannt; bloss über das Vorhandensein von Köblén, Gold 

in Süd-Celebes, so wie über einen Nummuliten íührenden Kalkstein da- 

selbst lindet mán Autzeichnungen ; aus dem Nordosten dér Insel (Me- 

nado) ein wissenschaftlicher Reisebericht und einer über Goldvorkommen. 

Auch von dér Inselgruppe dér Mo link ken wissen wir nicht viel; 

ara meisten von dér Insel Batjan, wo das Vorkommen von Kupfererzen 

und Kohlén entdeckt wurde; von Arabon ist das Vorkommen von Marrnor 

und Mineralwassern bekannt, auf Ceram hingegen ein geologischer Aus- 

flug gemacht worden. 

Aus dieser Angabe dér voihandenen Arbeiten kann mán ganz 

deutlich ersehen, dass in dem ostindischen Inselreiche, so weit es bis 

jetzt bekannt ist, blos weuige Localitaten geologisch unlersucht wur- 
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den ; nach einem zusammenhangendem Ganzén sehen wir uns — mit 

Ausnahme von Central-Sumatra — vergebeus um. 

Es ist ein grosser Unterschied vorhanden zwisehen den geologischen 

Arbeiteu niederlandisck-Ostindiens und denen des Landergebietes, das unter 

Englands Herrscbaft steht. Von Britisch-Indien ist bereits ein scbönes 

Werk erschienen: „Geology oí India" von Medlicott und Blanford, in 

welchem nebeu einer beiliegenden Karte die geologischen Verhaltnisse 

von Vorder-lndien bekannt gemacht werden, wodurch dér geologische 

Bau ersicktlicb wird ; hier hat mán es mit einer systematischen wissen- 

schaftlichen Untersuchung zu tkun, welche bisher in dem Inselreiche 

íehlte. Und docli ware gerade die geologische Kentniss dér ostindischen 

luseln vielleicht interessanter als die irgeud eines anderen Theiles dér 

Erde, um auf Grund ^eologiscker Untersuchungen den ehemaligen Zu- 

sammenhang dér luseln tbeils mit einander, theils mit den beiderseiti- 

gen Continenteu Asien und Australien íeststcllen zu können. Da könnte 

mán am besten die Ansicbten des genialen Wallace vervollstandigeu, 

dér auf geologische Griiude gesliitzt, einen derartigen Zusammeuhang 

mit Asien und Australien, a bér getrennt von eiuander, angenommen hat. 

Dass aber rein geologisch verháltnissmássig so wenig geleistet wurde, 

liegt einestbeils in dér, für solch ein ausgedehntes Gebiet, geriogen 

Anzabl von Arbeitskráften, zum grüssten Theile jedoch in dem System, 

welches bisher befolgt wurde. 

Mán zieht die rein praktische Seite zu sehr in den Vordergrund, 

und vernachlássigt dadurch die rein wissenschaftliche ; mán ist zu sehr 

alléin bemükt, die zu verwerthenden Mineralien und Gesteine aufzusuchen 

und Aufscblusse zu erhaltén, ob sie mit Nutzen ausgebeutet werden 

können oder nichí. Ohne Zweifel ist es das Endziehl jeder Wissenschaft, 

die Errungenschaften praktiscli zu verwerthen, so auch bei dér Geo- 

logie; docb nur allgemeine geologische /uínahmen können dér Leitfa- 

den sein, um bestimmen zu können, ob iiberhaupt und wo nutzbare 

Stoffe zu suchen sind und dann miissen spezielle geologische Arbeiteu 

veranlasst werden, auch ohne ersiohtlichen praktischen Nutzen, — wenn 

auch nur alléin dér Wissenschaft wegen. Und dies wurde bisher ziem- 

lich vernachlassigt. 

Dér Beginn und die Folgenreihe dér Entdeckungen und Unter¬ 

suchungen war iiberall derselbe, uamlich folgender: Beamte, die in den 

Binnenlanden wohuten, erhielteu von Eingeburenen Kunde von dem 

Vorhandensein dieses oder jenes ihnen auffallenden Gestein’s; sie brach- 

ten es den Beamten zűr Ansicht, oder in anderen Fallen traf dér 

Beamte selbst auf seiuen Reiseu Erze, und schickte, — da die Geologie 

niekt sein Hauptstudium war, dicseiben nach Batavia an das Bureau des 

1 
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Bergwesens; desgleichen brachten auch wissenschaftliche Reisende ihr 

gesammeltes Matéria! mit. In Batavia wurde es fachmánnisch uutersucht 

und íánd mán es íür werthvoll, so wurde ein Bauingenieur an Őrt und 

Stelle geschickt, um die Lagerstatte genau zu untersuchen. 

So geschah es z. B. in West-Borneo, aut' dér Insel Timor etc. 

Es wurde blos dér Verbreitung des Érzés nachgegangen, íür an- 

dere Sachen batte mán gewöhnlich keine Zeit und — auch keine Ordre. 

Wurde trotzdem manchmal auch dér allgemeine geologische Bau beriick- 

sichtigt, so geschah es meist aus eigenem Antriebe des betreffenden 

Ingenieur’s. Daher kommt es, dass wir in allén Schichten meist nur 

locale Untersuchungen verzeichnet finden, Bruchstücke, dérén Centrum 

stets nutzbare Mineralien und Cesteine einnehmen. 

Nicht besonders genug können unter den praktischen Arbeiten 

hervorgehoben werden die artesischen Brunnenbohrungen, wodurch die 

grösseren Platze mit gutem Trinkwasser schon verseken wurden und 

viele andere dasselbe érlangen werden. Dadurch ist dér Gesundheits- 

zustand viel verbessert worden, indem sich die bösartigen Fieberfalle 

und Darmkrankheiten verminderten. 

Die wissenschaftlichen Institute dér Abtheilung íür das Bergwesen 

bestehen in dem geologiscben Museum in Batavia, woselbst allé in Indien 

gesammelten Minerale, Gesteine und Petrefacten aufbewahrt werden; fer- 

ner in dem cbemiscken Laboratórium, wo die betreffenden Sachen analy- 

sirt weiden. Die Bestimmmung dér Petrefacten wurde früher von eini- 

gen europaischen Palaeontologen vorgenommen, in ueuester Zeit werden 

sie jedoch direkt an Prof. Martin nach Leyden gesend' t, dér die- 

Bearbeitung derselben auf sich genommen hat. 

Die Bearbeitung dér Gesteine hat Verbeek übernommen, dér schon 

viele Borneo- und Sumatragesteine untersucht hat. Die Heranbildung dér 

indischen Bergingenieure geschieht in dem Polytechnikum zu Delit, wo 

sie die theoretischen Studien absolviren; dann besuchen sie für eine 

Zeit gewöhnlich Clausthal, machen eine Studieureise und beginnen ikren 

Dienst in Indien. Ihr jakrlicher Gehalt ist in den ersten Jahren 5000 

fi., kann aber wahrend dér zwanzig Dienstjahre bis 16,000 fi. steigen. 

Die verschiedenen, die Geologie betreffenden Arbeiten sind ver- 

öftentlicht in: Natuurkundig tydschrift voor Nederlandsch-Indie, (seit 

1850), in dér Tydschrift voor Nyverheid und seit dem Jakre 1872 in 

den Annáién für das Bergwesen in Indien (Jaarhoek voor hét Mynwezen 
in Nederlandsch-Indie.) 

Scliliesslieh möchte ich noch dér Schwierigkeiten erwahnen, mit 

welchen dér Geologe in den Tropen zu kampfen hat und von welchen 

> 
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mán sich in Európa kehien gehörigen Begriff maciién kann. Wall rend 

in Európa die taglicke Arbeitszeit bei deu Aufnabnien — natiirlich 

wahrend dér Sonnnermonate — 16—18 Stunden betragt, übersteigt sie 

in den Tropen nie mebr ais 13 Stunden; in Európa ist es aber wáb- 

rend eines grossen Theiles des Tages noch ertráglich warm, wabrend 

in den Tropen bald nach Sonnenaufgang die enorme Hitze beginnt und 

bis kurz vor einfallender Nacbt dauert, die ungemein abmattend wirkt 

und das Arbeiten im Freien erscbwert. 

Dann sind es die unwirthlicben Gegenden, welcbe dér Geologe, 

mit Ausnabme von Java, stets zu durchreisen hat, die ikm Hindernisse 

in deu Weg stellen. Für Unterkunft und Nahrung muss stets selbst 

gesorgt werden, ja ott ist mán auch dér Gefakr ausgesetzt, von Seite 

dér Eingeborenen angeíallen zu werden. Hemmend wirkt auck auf die 

Untersuchungen dér Mangel an Aufscblüssen, au die mán in Európa gewöhnt 

ist, Steinbrüche, Wegeanlagen und Eisenbahnbauten, die die geologiscbe 

Erkenntniss ott ungemein bereickern helfen, wabrend in den Tropen 

— mit Ausnabme dér Flussbette — wo mán die Lagerungsverhált- 

nisse zuweilen studieren kann — uns uur die Wildniss mit ikrer üppigen 

Vegetation entgegentritt, die mit ikrem undurckdringbaren Grün jedes 

Gestein sorgfáltig bedeckt und dem Au^e des forscheuden Geologen 

verbirgt. Ja, es ist fást nie ein Weg vorhanden, dér zu dem ge- 

wünschten Ziele führt und derselbe musserst mit einem Rappmesser gebabnt 

werden. Dass solcbe Verhaltnisse wohl den 'Botaniker zu entzücken 

vermögen, ist leicht begreiflicb, fúr den Geologen sind sie wenig tröst- 

lich. Fiúdét mán aucb bie und da ein blosliegeudes Gestein, so ist es 

gewöhnlich so verwittert, dass dér ursprünglicke Habitus schwer zu 

erkennen ist. Unter solchen Umstánden kőimen leicbt begreitlieh Lage- 

ruugsverbaltnisse nicbt recbt studirt werden. und mán muss sich mit 

dem Konstatiren des Vorkommens dieses oder jenes Gesteines ott begnii- 

gen, wobei íür Kombinationen iiber den Zusammenbang dér Schichten 

ein grosser Spielraum oífen steht. 

Dies -ind die Faktorén, mit denen dér GeMoge in den Tropen zu 

recbnen hat, Hindernisse, die zu iiberwinden sind. Dazu koninit noch 

ein Umstand, nabmlicb dér Mangel an guten toprogiafischen Karteu. 

Mit Ausnahme von Java, welches schon zum grössten Theile topogra- 

tísch aufgenommen wurde (im Masssta'oe von 1 : 100,000) existiren 

von den übrigen Inseln noch keine gute Karten (mit dér topogra- 

fischen Aufnabme von Sumatra wird jetzt begonnen); dér Geologe muss 

sicb daher diese meist selbst anfertigen, ott mit gebrechlichen Instru- 

menten, was ebentalls nicbt zűr Fürderung seiner Untersucbuugen dient. 

Was in ludieu notb thut, dies sind, wie scbou erwáhnt, rein 
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wisseuschaftliehe, allgemeine geologiscbe Aufnabmet, die niclit so sehr 

die rein praktische Seite ins Auge fassend, mehr dazu dienen sollten, dcn 

interessant geologiscben Bau des mácbtigen Inselreiches aufzuschliessen 

und unter einander in Zusamraenhang zu bringen. Mit letzterem soll 

mm begonnen wérdén, denn es ist weuigstens im Prinzipe bescblossen, 

die Insel Java geologisch aufzunebmen, wodurcb manehe neue, inte- 

ressante Thatsache aufgeklart werden wird; — vielleicht folgen in 

nicht zu ferner Zukunft aueh die iibrigen Inseln — und damit wiirde 

die Geologie auch im temen Indien ihren Ebrenplatz unter den Iibrigen 

Wissenscbaften einnebmen. 
Dr. Tlt. Posewitz. 

Bandjermassin; Borneo, Ende September. 1881. 

Über das Luganer Eruptivgebiet. 

T oyokitsi llarada Das Luganer Eruptivgebiet: Mit 1 Kártcheu und 1 Profiltafel, 

18 Seiten. Stuttgart, 1882. (Neues Jahrb. für Mineral. etc. Beilageband II.) 

Die vorliegende Arbeit nagt zűr Kenntniss einer jener Eruptivmassen, die 

dem Südrande dér Alpen so charakteristisch sind, bei. Nach einer kur en topogra- 

phisch-geologiscben Einleitung, wonach in dem Gebiete drei Richtungen dér Thaler 

und Seen, sowie dér Gebirgsstörungen vorherrschen, namlich die dér Streichlinie dér 

schweizer Alpen (NE Sw), dér darauf senkrechten Querlinie und dér NS Transver- 

sale, tolgt eine Darstellung dér Gesehichte dér Kenntniss di s Luganer Eruptivgebietes 

L. von Bucii unterschied hier zuerst im Jalire ls25 nach Analogie dér Verhaltnisse 

in Südtirol den schwarzen und den rőtben Porphyi und hielt den ersteren tűi jün- 

ger als den letzteren, wie er ihm auch die Ursacbe dér Dolomitisaiion dér dnriiber 

lagernden Triaskalke zuschrieb. Das Altersverhaltniss dér beiden Porpbyre wurde nun 

dér Brennpunkt so divergirender Ansichten von Studer, Fr. Hofmunn, Escher, 

Brunner. G i r a r d, N e g r i, S p r e a f i c o, v. Fellenberg, Michel-Lévy, 

Faramelli und Gümbel. Studer, Michel-Lévy und Gümbel haltén vorzugsweise 

auí Grund dér Gangé von Rovio und Maroggia, den rőtben Porphyr für jiinger als 

den chwarzen. Michel-Lévy unterscheidet ausser den beiden noc.h den braunen Por¬ 

phyr, dér dér jüngste Erguss sein soll, und zu dem er die Pechsteine von Grantola 

und Fabbiasco unter andern zurechnet. Fr Hofmann und Escher haltén die beiden 

Porpbyre für gleichalterig und Glieder ein und derselben Formádon, wahrend Negri 

und Spreafico ihr verschiedenes Aussehen nur durch verse iedene Eistarrungsver- 

baltnisse eines Magmas erklaren wollen. 

Dér Verfasser bestatigt auf Grund seiner Untersuchung die Ansicht von Studer, 

Michel-Lévy und Gümbel, dass dér schwarze Pi rpliy- altér als dér rőtbe ist. Die 

dazu führenden Momente sind die an verschiedenen Orten des Gebietes zu beobach- 

tenden Gangé des rőtben im schwarzen Porphyr und die Einschlüsse des schwarzen 
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irn rothen Porphyr. Die braunen Porphyre Michel-Lévy’s betrachtet er dagegen als 

eine peripherische Facies des rothen Porphyrs, wofíir stetige petrographische Ueber- 

gánge zwischen den beiden Gesteinen und tektonische Verháltnisse sprechen. 

Dér schwarze Porphyr, in tnehreren Ergüssen und in ausgesprochener Decken- 

form über dem Glimmerschiefer ruhend, ein makroskopisch feinkörnig bis dichtes, 

hcllgraues. dunkelgrünes oder dunkelröthliches Gestein, ist nach des Verfassers 

Untersuchung ein Quarzporphyrit, dessen Ausbildung zwischen detn Quarzdiorit und 

dem Quarzfelsophyrit, resp. Felsophyrit, schwanken kann. Die Mineralien, die ihn 

zusammensetzen, sind nach dér Altersíolge ihrer Ausscheidungen aufgezahlt, folgende: 

Zirkon, Titanit und Apátit in quantitativ geringer Menge, 

Magnetit in sehwankender Menge, 

Biotit, Hornblende. 

Plagioklas (Oligoklas), Orthoklas und Quarz 

und die manigíachen Zersetzungsprodukte. Die GesteinsstrukOir ist durchaus mannig- 

faltig und einer ausserordentlichen Schwankung im Basisgehalte unterworfen. Be- 

merkenswerth ist, dass dér Grundmassenquarz ín einer dér badsarmsten Ansbildung 

einen rhombischen Querschnitt zeigt, dessen Diagonalen er parallel auslöscht, alsó 

wahrscheinlich in dér Fórra dér Doppelpyramide krystallisirt ist und somit seine 

wenigstens gleichzeitige Ausbildung mit dem Orthoklas aus dem Magma bezeugt; 

ferner, dass dér Fe'sophyrit an einer Stelle bei Rovi > ausgezeichnete Pseudosphaero- 

lithe von Quarz und Orthoklas enthalt. Ueber das Mengeaverhalt ibs dér Gemeng- 

theile des schwarzen Porphyrs glaubt dér Verf. im Ganzén Folgeades beobachtet 

zu habén: 

1. Dér Quarz und Orthoklas dér Grundmasse einerseits und andererssits dér 

Mikrofelsit ersetzen sich gegenseitig, denn s:e treten in umgekehrtem Meng-*nverhalt- 

uiss auf. Dies lasst die Annahme zu, dass die unter dér Erscheinungsform „Mikro- 

felsit“ auttretende Substanz nichts anders ist, als ein feinkörniges Aggregat v.m 

Orthoklas und Quarz vor. 

2. In dem Masse als dér Mikrofelsit zunimmt, herrscht in dér Grundmasse dér 

Oligoklas über den Orthoklas und Quarz. 

3. Dér Quarz- und dér Orthoklas-Gehalt dér Grundmasse halt nicht gleichen 

Schritt mit dem dér Einsprenglinge; dér erstere überwiegt weit den letztern. 

Die mikroskopische Diagnose, I esonders das Vorbandensein des Quarzes, wird 

zum Schluss durch Discussion dér vorhandene Analysen v. Fellenberg’s und Ad. 

Schwager’s controllirt. 

Dér rothe Porphyr ist ein deckenförmiger Granophyr mit centraler Granitit- 

und peripherisclien Quarzporphyr-Facies. Er ist strukturell ausserordentlich mannig- 

íaltig ( ntwickelt. Von dér granititischen Ausbildung führt die ganze Reihe dér mikro- 

granitischen, granophj rischen und porph) rischen Modificationen stetig zum Vitrophyr 

von Grantola und Fabbiaseo über. Ueber die Granitit-Ausbildung, die stets mit dér 

schriftgranitartigen Granophyr-Struktur verknüpft ist, und die immer dórt herrscht, 

wo dér rothe Porphyr massenhaft auftritt, ist nichts Bemerkenswerthes anzuführen. 

In dér Randzone und im oberen Niveau des Granititkörpers führt uns die Abnahme 

dér Korngrösse und das porphyrartige Hervortreten grösserer Individuen von Quarz 

und Feldspath zum Mikrogranit oder Granophyr über, welch letzterer oft die ziei-- 

tichsten Vervv achsungen von Orthoklas und Quarz zeigt. Ueber diese Zone hinaus 

herrscht dér Quarzporphyr. meist Huidal und in einer durchaus wecbselvollen Grund- 

massen-Entwickeluug, aber mit im Ganzén sich gleichbleibenden Einsprenglingen (nach 

dér Altersíolge dér Ausscheidung aufgezahlt) von Zirkon, Apátit, Magnetit, Biotit, 
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Oligoklas, Orthoklas und Quarz. Dér Plagioklas erweist sich naeh dér Auslöschung 

und naeh dér Boricky’schen Reaktion als Oligoklas. Höchst auffallend ist dér einge- 

sprengte Mikroklin, dér zweimal in derű Ganggestein von Rovio und Maroggia beobach- 

tet wurde. Die Beschreibung dér Grundmassen-Struktur eignet sich nicht zu einem 

Referate. Es mag genug sein anzuführen, dass darin allé die Erscbeinungen, die mán 

an dér Grundmasse des Quarzporphyr unterschieden hat, in mannichíaltigsten Combi- 

nationen auftreten. Ueberall erweisen sich die Pseudosphaerolithe als die letzten 

Ausscheidungen des Magmas. Höchst instruktiv ist die Ausbildung des i ötben Por- 

phyi s, dér sich bei Rovio und Maroggia gangförmig im schwarzen Porphyr aufsetzt. 

Das Gestein dér Gangmitte ist hald mikrogranitisch, bald granophyrisch, bald felso- 

phyrisch ansgebildet und durchweg arm oder frei an Basis, mit Einspivnglingen von 

Quarz, Feldspath und Hiotit. Durchweg íelsophyrisch ist das Salbandgestein. Die 

Einspringlinge sieht mán seltener ; sie verschwinden in dér unmittelbaren Nahe des 

durchbrochenen Gesteins, wo nur Hauten von Quarztriimmern in einer Richtung g - 

streckt, die Fluidalstruktur lángs des Salbands ausdrücken. Mikrofelsit und Quarz- 

körner, aus denen lediglich die Grundmasse besteht, greifen so in einander ein, dass 

es den Eindruck gcwahrt, das Magma spalte sich eben in Mikrolelsit und Quarz. 

Dér braune Porphyr Michel-Lévy’s dér im N und W des Gebietes herrscht, ist ledig¬ 

lich ein íelsophyrisch oder vitrophyrisch entwickelter rother Porphyr am áussersten 

Rande dér Ergussmasse. Er führt ausser Einschlüssen von krystallinen Schiefern und 

Quarz| orphyrit ott die von Felsophyr und Vitrophyr, zum Beweise, dass mehrere 

Ergiisse des rőtben Porphyrs in anfeinander folgenden Zeitráumen stattfanden. Die 

Einsprenglinge sind durchweg frischer als bei den bereits beschriebenen rőtben Por- 

phyren und zeigen weit mehr Spuren mechanischer Bewegungen. Im Vitrophyr tritt 

Augit und Olivin als Einsprenlinge auf; auch ist braune Hornblende einmal 

beobachtet wordm. Die Grundmassen-Struktur ist durchweg schön fluidal dnrch 

den Weohsel verseim denartig ausgebildeter, bald mikrofelsitischer, bald grano- 

phyrischer. bald krypto-, mikrokrystalliner oder gar mikrogranitischer Schlieren. 

Ein muschlig brechender, schwai'zer pechsteinahnlicher Felsophyr mit sporadi- 

schen trichitisch getrübten Glasputzen führt uns zum Vitrophyr über. Bemei kens- 

werth ist ein blasiger augitreicher Vitrophyr, dér am SW Gehánge des Mte. Nave 

und als Bachgerölle bei Cugliate gefunden wird, und dér manche Analogie mit 

de^ sog. Bucliit aufweist. Es entbalt zersprungene Quaizkörner. die offenbar einem 

fremden Gestein, wahrscheinlich Quarzphyllit oder Quarzit, angehören, und um die 

sich die Augite radial gruppirt habén. Naeh Aufführung dér chemischen Analysen 

Scheerer’s, v. Fellenberg’s, Ad Schwager’s und Slaytor’s, des spec. Gewichtes (2, 45—2, 

60) des rőtben Porphyrs wérdén die Ursachen erörtert, die die riclrtige Erkeuntniss 

des Altersverhaltens zwischen dem rőtben und schwarzen Porphyr erschwerten ; dann 

als ein unwiderleglicher Beweis für das j (ingere Altér des rothen Porphyrs die Ein 

schlüsse des schwarzen im rothen Porphyr betont. 

Als ein secundarer Gemengtheil des rothen und des schwarzen Porphyrs ist 

dér Turmalin, dessen saulentörmige Krystalle von zonarem Aufbau schön violetten 

ordinaren und fást farblosen oder bláulichen extra ordináren Strahl zeigen, áusserst 

bemerkenswerth. Sein auf Klüfte an den Grenzzonen dér Eruptivmassen beschranktes 

Vorkommen führt zu dér Annahme, dass seine Bildung auf die Einwirkung von bor- 

haltigen Fumarolen zurückzuführen ist. 

In einem kurzen Capitel wérdén die sehr schwer zu untersuchenden Tuffe des 

rothen Porphyis, die die Decke des sog. braunen Porphyrs Michel-Lévy’s allenthalben 

unterlagern, beschi’ieben. 
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Das Altér dér Luganer Eruptivgesteine fallen in den weiten Zeitraum zwischen 

dér Ablagerung des mittelcarbonischen Pflanzenlagers bei Manno, in dem keine Por- 

phyrgerölle zu finden sind und dem den Muschelkalk unterlagernden Sandstein- und 

Conglomerat-System. Dér Mangel an sonuigen leitenden Thatsachen lasst keine ge- 

nauere Pracisirung des Alters zu. Dér Yerf. ist jedoch subjektiv dér Ansicht, dass 

wenigstens dér rőtbe Porphyr analóg den Quarzporpbyr-Eruptionen Südtirols dya- 

disch ist. (— *) 

Berichte 

über die Sitzungen dér ungarischen geologischen Gesellschaft. 

I. Fachsitzung aln 11-ten Januar, 1882. 

Den Vorsitz führte Vice-Prasident Dr. Josef Szabó. 

I. Dr. Fr. Sch a farzik bericbtete über die Statistik dér Erdbebenerscheinun- 

gen in Agram. lm Ganzén waren bis Ende 1881 197 Stösse bemerkbar, welche dér 

Vortragende in 2 Tabellen graphisch darstellte. (Wird in einem dér nachsten Hefte 

erscbeinen.) 

2. Th. Szontagh bespiach die geologischen Verhaltnisse von Mogyoród. Dér Mo¬ 

gyoród östlieh begrenzende Hügelzug besteht aus submarin abgelagerten Trachyttuf- 

fen, die icbichtenweise in grobe Conglomerate übergelien. Das Matéria! dieser Trüm- 

mergebilde ist vulkaniscbe Asclie und ein dichter mitunter jedoch blasiger schwarzer 

Augit-Trachyt, dessen grössere Feldspathausscbeiüungen sic.h in dér Flamme als Lab- 

radorite erweisen. D i die hier vorkomraende Geschiebe in péti ograpbischer Beziehung 

mit den etwa 20 Km. nördlich vorkommenden anstehenden Eruptiv-Gesteinen von 

Csörög, Szilágy, Tót-Györk und Ecskend genau übereinstimmen, und sonst in wei- 

tem Umkreise ahnliclre Gesteine niclit vorkommen, kann mit. Recht augenommen wer- 

den, dass die Tuífe und Conglomerate an dér östlichen Lisiére des Ortes ihre Entste- 

liung einer sich von Norden her geltcnd machenden Méeresströmung verdanken. 

West! eh vöm Orte ist in einem Steinbruche dér rhyolithische Tuff eines alteren Tra- 

chyttypus (Biotit-Orth iklas-Trachyt) aufgeschlossen, dessen Matériái in dér Umgebung 

vielfach zu Bauzwecken verwendet wird. 

Dr. M. Staub, dér sic i mit dem Stúdium dér fossilen Flóra des Zsily-Thales 

beschaftigt, trug eine seiner bisher gewonnenen Ergebnisse vor. In dér fossilen Flóra 

des Zsily-Thales sind die Farne durch 5 Species, darunter eine neue Sphenopteris sp. 

vertreten. Von den Nadelhölzern sind als neue Funde Glyptostrobus Ungeri, Heer und 

Sequoia Langsdorfii, Heer zu betrachten. Die Fáimén, von denen dér Vortragende im 

Besitze einiger 1 ruchstücke ist, waren bisher gánzlich uubekannt. Ferner sind die 

Lorbeer-Arten durch 5 Gattuugen vertreten. Sclrliesslich verdient noch besonders er- 

wahnt zu werden, dass in den Schichten des Zsily-Thales eine neue zu den Malpighia- 

ceen gehörige Gattung, sowie auch Petrapteris harpiarun, Ung. vorkömmt, welch letz- 

tere Species auch in den Schichten von Sotzka gefunden worden ist. 

II. Fachsitzung am 8-ten Február, 1882. 

Prasident Dr. J. Szabó. 

1. J. Matyasovszky sprach über die Kohlenflötze des Sajó-Gebietes, mit be- 

somK.er Berücksichtigung derjeuigen des Báron Béla Radvánszky, die sich auf 
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seinen 10000 Joch grossen Besitzungen bei Kaza befinden. (S. Földtani Közlöny, XII. 

pag. 85—91. Die deutsche Ubersetzung wird im náchsten Hefte nachgetragen.) 

2. J. Halaváts besprach die geologischen Verhatnisse des durch ihn im Jahre 

1881 geologisch aufgenommcneu Gebites dér Umgehungen von Fehértemplom (Weisskir- 

chen) und Kulin und legte zűr Illustrirung seines Vortrages die geologische Karte 

dér Gegend, sowie die daselli.it gvsammelten Gesteine und Petrefacten vor. 

3. Dr. Josef Szabó berichtet — in Folge einer ihm von Seite des Ausschus- 

ses zugekonnnenen Mittheilung — über den gegenwartigen Stand dér Angeleuheit 

des geologischen Kartenwerh.es von Európa. Über seinen Vorsc'dag wird die schon be- 

stehende Commission lür geologische Nomenclatur ermachtigt auch in dieser Richtung 

hin thatig zu sein; — fernerwurde genannte Commission durch die Wahl dér Herren 

M. Hantken und Wilhelm Zsigniondy erganzt. 

III. Faclisitzung ara 1-teii Marz, 1882. 

Prasident Dr J. Szabó. 

1. Dr. J. Schafarzik legte seine von dér k. ung. Naturwissenschaftlichen 

Gesellschaft preisgekrönte Arbeit: ,,Ueher das Basaltgebiet dér Comitate Gthniir und 

Keograda vor. 

2. L. L ó c z y: , Geologische Notizen aus dem nördlichen Theile des Comitates 

Krassó.u (Siehe vorlirgendes Heft, pag. 119 —142.1 

3. B. Inkey legte eine Abhandlung des Hrn. Ludwig Cseh: „Ueher die 

geologischen Verhültnisse dér Umgebung dér altén Gruhen bei Szlcleno“ vor. 

IV. Faclisitzung ani 5-ten April, 1882. 

Den Vorsitz führt Prasident Friedrich von Reitz. 

1. T h. Szontagh spracli über die Bitterwasser-Quellen dér Firma ,,Aesculap 

Bittér Water Company Limited, London11 am Kelenföld bei Ofen. 

Nachdem derselbe die Geschichte und die Ergiebigkeit des altén Brunnens, 

sowie die bis jetzt. bekannten Analysen des Wasseri aus demselben kurz envahnt 

hatte, besprach er die geologischen und hydrographischen Verhaltnisse zweier neuen 

Brunnen, die er m Herbste 1881 im Au'trage dér englischen Gesellschaft boliren 

und auskleiden liess. (S. vorliegendes Hefr, pag. 99 1 14 und pag. 152—158). 

Dr. J. Szálló bemerkt, dass die Zeitangabe dér Wasserschöpfung zűr Kennt- 

niss dér Conccntration des Bitterwassers unumganglich nothwendig sei. 

2. A. Franzenau referirt über die durch Steinmann beschriebene 

neue Foraminiíeren Gattung Nummoloculina und dessen bis jetzt einzige Art (Nuin- 

moloculina contraria d’Orb. sp.), welclie in den Miocan-Schichten von Kostej (Com. 

Krassó) Pötzleinsdorf und Baden sowie auch im Pliocen von Fosseta vorkömmt. 

Diese Art war in dér Literatur unter dem Namen Biloculina contraria, d’Orbigny 

bekannt. 

3. H. S zt erényi spracli über einen eigenthümlichen Augittrafhyt, in dessen 

Frischen, so wie auch verwitterten Varietaten Calcedonkugeln vorkommen. Dér Fund- 

ort des Gesteines ist Gyöngyös-Oroszi bei Gyöngyön (Comitat Heves.) 

V. Faclisitzung am 5-ten Mai 1882. 

Prasident Dr. J. Szabó. 

1. Dr. J. A. K renner: „TJeber den Fischerit in TJngarnF Dieser Mineral ist 

nichts anderes als ein Aluminiumhydrophosphat und wurde zuerst durch Hermáim 



180 

in den vierziger Jahren beschrieben. Es kommt im Ural. bei Nischne-Tagilszk als 

grüner Ueberzug auf dem dortigen eisenschüssigen Sandstein vor. Dér Yortragende 

legte herauf ein traubiges emailartiges Mineral von weisslicher Farbe von Roman- 

Gladna aus dem Comitate Krassó vor, welches sich auf Grund dér durch Herrn 

Loczka ausgeführten Analysen mit dem Fischerit vöm Ural identisch erwies. Dieses 

Mineral wurde durch den Beamten dér Berghauptmannschaft von Oravicza Julius 

Várady dem ungarischen National-Museum eingesendet. In Európa wurde dieses 

Mineral bisker noch nirgends gefunden und daher besitzt das Vorkommen von Ro¬ 

mán Gladra ein doppeltes Interessé. 

2. Dr. Fr, Schafarzik besprach den Nephelin-Phonolith von Ledince und 

Peterwardein. Auf Grund eingehender petrographisghcr Studien erkannte dér Vor- 

tragende die eruptiven Gesteine von Ledince und vöm Peterwardeiner Festungsberg 

als Nephelin-Phonolithe. Diese Gesteine wurden bisher vielfach verkannt und wur- 

den unter verschiedenen Namen wie: Sanidin-Trachyt, Orthoklas-Quarz-Trachyt und 

doleritischer Phonolith beschrieben. Dér Gehalt an Nephelin ist in diesen Gesteinen 

jedocli so gross, dass dieselben ohne weiiers als Nephelin-Phonolith bezei hnet wer- 

den können. Die Gemengtheile dieser Gesteine sind: Orthoklas, Nephelin, Biotit, 

Augit, Magnetit, Titanit und praeexistirter Amphibol. — In Bezug auf das Altér 

dieses Gesteines erscheint es unzweifelhaft, dass dasselbe altér als die Schichten 

dér II. Mediterran-Stufe isf, da Trümmer desselben in einer Conglomerat-Bank dér 

genannten Schichten bereits anzutreffen sind. 

3. Dr. M. Staub wies einige pliocane Jossile Früchte vor, die demselbeu als 

Geschenk durch den englischen Staats-Botanikar Báron Ferdinand Müller aus Aus- 

tral en zugesendet worden sind. 

4. L. Lóczy 'egte die Arbeit Dr. J. Pethő’s: „Vorlaufige Mittheilungen 

über das Ligament und die innere Organisation dér Sphaeruliten vor. (S. vorliegen- 

des Heft, pag. 158—163.) 

5. Dr. J. Szabó zeigte den Anwesenden zwei neue zu petrographischen 

Zwecken eingerichtete Mikroscope, eines von Reichert in Wien, das andere von 

Na ehet in Paris, uud hob die Vortheile hervor, welciie dieselben bei petrogra 

phischen Untersuchungen gewahren. 



XII. évf. 1882. FÖLDTANI KÖZLÖNY. VII.—IX. füzet. 

ÉRTEKEZÉSEK. 

A Ctenopteris cycadea, Brgnt. a magyarhoni fosszil flórában. 

(I táblával.) 

Dr. Staub Móricz tói. 

(Élőadatott az 1882. november 8-án tartott szakiilésen.) 

Az alsó liaszbeli rétegcsoporl flórájáról, mely Pécs városa és kör¬ 

nyéke szénbányászatának kutforrását képezi, az eddigi leletek alapján 

már meglehetős tiszta képei nyertünk. x) Tudjak, hogy ott a Palissya 

Brauuii volt az uralkodó fa, melylyel buja, de fajokban nem gazdag 

haraszt- és cycadea flóra társult. De eddigelé e vidék növényeinek 

gyűjtésére nem fordittatott olyan gond, a minőre a botanikus a vege- 

tatióbeli tájkép megalkothatása ezéljából méltatná. Hiszen maga Hant¬ 

ken2) is bevallja, hogy a növényfajok eloszlásál illetőleg, ismereteink 

még igen hiányosak. Ily körülmények között minden adatot, mely ha¬ 

zánk ezen érdekes vidékéről eljut hozzánk, örömmel üdvözlünk, annál 

inkább akkor, midőn ezen adattal egyszersmind, ha csekély mértékben 

is, álalános pbytopalaeontologiai ismereteinket bővithetjük. Így vagyunk 

a czimben megnevezett növénynyel is, mely eddig hazánk liaszbeli réte¬ 

geiből nem volt ismeretes; de egyszersmind eddig sehol sem jutott oly 

tökéletes állapotban napfényre, mint nálunk. Riegel Antal ur e 

fosszil növényt azon megjegyzéssel küldötte be a m. kir. földtani inté¬ 

zetnek. hogy Koch ur somogyi szénbányájában találtatott és pedig a 

27-ik számú széntelep 3) keleti alapvágatában. Fölemlítjük itt egyszer¬ 

smind azt is, hogy e növény az Ammonites angalatus zónájára nézve 

jellemző, a mely kövület azonban hazánknak szóban forgó vidékén 

évekkel ezelőtt csak töredékekben lett ismeretes 4) és azt sem tudjuk, 

hogy melyik telepből való. Növényünk tehát igy felderítheti az! a helyet 

is, melyen az Ammonites angulat-us-t keresni kellene. 

Ezek után térjünk át érdekes példányunk leírására. 

*) Hantken M., A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata. 

Budapest, 1878. p. 98. ff. 

2) Hantken M. 1. c. p. 109. 

3) Hantken M. 1. c. p. 99. 

4) Peters, Úber den Lias von Fünfkirchen. Sitzgsb. d. k. k. Akad. d. Wiss. 

Bd. XLVI. p. 263. 

Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 13 
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Külső habitusa és egyéb sajátságai, melyekről még a következő 

sorokban fogunk megemlékezni, nem engedik benne a harasztot oly 

könnyen fölismerni, hanem igen is inkább egy a Cycadeákhoz tartozó 

fajt. Töredékünk mutatja, hogy lombja terjedelmes méreteket ért el és 

ép állapotban a legtekintélyesebb harasztok egyikét képezhette. Mi be¬ 

lőle a lombjának csak egy részét látjuk, mely mulatja, hogy az kétsze¬ 

resen szárnyalt volt. A főrhaehis meglehetősen erős; nem sokkal gyön¬ 

gébbek azonban a szárnyak rháchisai sem, melyek a főrhachisból kö¬ 

rülbelül 45°-nyi szög alatt indulnak ki. De Saporta5) említi ugyan 

hogy a lomb bőrnem.ü volt, de ezt a mi példányunk nem mulatja határo¬ 

zott minőségben. A karélyok alakra nézve hosszúkás kerekdedek; egy 

kissé sarló módjára fölfelé görbülök; szélük ép, tompák vagy kissé 

hegyezettek és aljuk egy kis részét kivéve egymástól tökéletesen elkü¬ 

lönít vek és de Saporla szerint csak a legfelsőbb karélyok látszanak 

mintegy egymással egybeolvadni, akkor legfelsőbb részükben ugyanis 

emlékeztetnének az Odontopteris Brardii szárnyainak hegyére. 

Legjobb állapotban mutatja azonban a mi példányunk az ereze¬ 

tet. Nincs karély, a melyen ezt, szorgosan keresgélvén, nem találhatnék 

föl, láthatni ugyanis, a mint a szárny rhachisából 5—7, ritkábban 10 

gyönge, de egyforma vastagságú ér hosszirányban fut végig a karély 

vége felé, hol gyöngén meghajolnak. Leginkább a középső erek már 

alsó részükben szoktak villaalakulag elágazni; mások csak középső ré¬ 

szükben : a másodrendű ágak azonban felül még harmadrendüeket is 

szoktak kibocsátani: az egész karélyban tehát a harasztok karéiyait 

jellemző középérnek nyoma sincs és ezen körülmény, valamint a karé¬ 

lyok alakja, a lomb bőrnemü állománya, végre azon körülmény is, 

hogy a legtöbb eddig napfényre került példányokon az erezetet vagy épen- 

séggel nem, vagy csak rosszul vehették ki, mindez elég indok volt arra, 

hogy e növényt soká nem is a harasztok, hanem a cvcadeák közé tar¬ 

tozónak tekintették. 

Saporla 2) a hettanges-i példányokról azt említi, hogy a karély 

középső ere az, mely tehát, az igazi középernek megfelelne, sokkal 

erősebb volna, különösen töve felé, mint az őt kisérő erek ; tovább is 

terjed és többszörösen is ágazik el és igy az igazi középér sajátlagos 

voltát tüntetné föl. A magyarhoni példány azonban nem erősíti meg 

mindenben Saporla ezen állítását. Először nem sikerült nekünk a karé¬ 

lyok egyikében sem az erek vastagságára nézve különbséget találni: 

7 meg (í erű karélyokban azonban a harmadik, illetőleg a negyedik az, 

mely 3- 4 ágra oszlik. 

■) Saporta G., Paleolit. Franc. Plantes jurass. etc. tome I. p. 356 

2) Saporta G., 1. c. p. 357. 
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Az első, ki e növényt találta és pedig Coburg mellett alsó liasz- 

beli homokkőben, Berger H. A. C. volt.7) Odontopteris cycadea név alatt 

irta le, de a növényről adott rajzaiban nem tünteti föl az erezetet. 

Brongniart. A. 2) kimar franczia példányokat is látott és Parts éh¬ 

től az Alsó-Ausztriában Weidhofenhoz közel fekvő Ipsitz mellett talált 

példányok rajzát is vette, nem találhatott ereket és igy nem helyeselte 

Berger eljárását, ki a növényt egyszerűen a szárnyak alakja miatt 

az Ódontopteridák csoportjába helyezte. Brongniart ebbeli kételyének 

a Filicites cycadea névvel adott kifejezést és az alkalommal egyszer¬ 

smind egy másik fáját, mely Hoer mellett Skandináviában találtatott, 

a Pecopteris Aghardiana-t 3) vonta össze Berger fajával. Berger elne¬ 

vezését megtartották azonban Unger 4) és Brauns 5), ki a növényt 

Seinstedt mellett találta, még csak Gopepert 6) változtatta meg nevét 

Odontopteris Berger i-re. Schenk A. 7) is iparkodott a növény valódi 

helyéi kideríteni. Figyelmeztetett ugyanis, hogy addig Odontopteris cycadea 

név alat t különböző össze nem tartozó növény maradékok lettek egye¬ 

sítve. Szerinte is a lypusos példány csak Berger növénye lehet, mely- 

lyel tehát az Odontopteris Bergeri, (íoepp 8) Zamites Bergeri, Presl.9) Odon¬ 

topteris cycadea, Unger 10) és Filicites cycadea, Sternbg. n) egyesitendők. 

Schenk, ki a némethoni példányokon sem fedezhette föl az elágazó 

ereket, hanem csak egyszerű ereket látott, egész határozottsággal állítja, 

hogy Berger növénye a Pterophylluni nevű cycadea nemhez tartozik 

és azonos volna Göppert Pterophylluni crassinerve nevű fajával. 12) 

Schimper Ph. W.13) sem láthatván a növény erezetét, szintén a 

Cycadeák közé vette föl és Cycadopteris Bergeri név alatt irta le. 

*) Berger H. A. C. Die Versteinerungen dér Fische u. Pflanzen irn Sandsteine 

d. Coburger Gegend. p. 23. et 27. t. fig. 2. 3. 

2) Brongniart A., Hist. des vég. foss. I. p. 387. pl. 129. fig. 2. 3. 

3) Brongniart A., Ann. se. nat. IV. 218. pl. XII. fig. 3. 

4) Unger F. Genera et species plánt. foss. p. 92. 

5) Brauns J. Palaeontographica IX. p. 51. t. 13. fig. 5. 

6) Goeppert. H. B.. Systema fii. foss. p. 219. 

’) Schenk A., Die fossile Flóra d. Grenzschichten des Keupers u. Lias Fran- 

kens, p. 169 — 170. 

8) Goeppert. 1. c. et Unger. 1. c. p. 93. Unger müvének megírásánál nem 

figyelt arra, hogy Odontopteris Bérj éri Goepp. (p. 94.) synonymái közé az Odontop¬ 

teris cycadea Berg.-t tette; noha ez utóbbit a 92-ik lapon mint önálló fajt írja le. 

9) Sternberg, Flóra d. Vorw. II. p. 198. 

10j) Unger F. 1. c. p. 92. excl. Filicites Agardhiana. 

M) Sternberg, 1. c. p. 175. excl. syn. F. Agardhiana. 

1-) Palaeontographica I. p. 123. t. fig. 5. 

1S) Schimper, W. Ph. Traité pal. vég. I. p. 487. 

13* 
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Végre de Saporta1) láthatott a hettánges-i homokkőből gazdagabb 

és tökéletesebb anyagot, a mennyiben ugyanis az erezetet pontosabban 

bírta megállapítani. Igaz ugyan, hogy oly tökéletes példánynak, mint 

a minőt most a pécsi liaszból bírunk fölmutatni, nem juthatott 

birtokába, egyetlen egy darabot sem talált, melyen a szárnyak még a 

főrhachishoz lettek volna megerősítve, mi azon állításra bírta, hogy a 

szárnyak egyáltalában könnyen lehullok, vagy törékenyek. Ezen állí¬ 

tást is megczáfolná a mi hazai példányunk; de az sem tartozik épen 

a lehetetlenségek közé, hogy a franczia növények lombja eredetileg 

erősebb parenchymmal hirt. a mi, a mint már egyszer emlittetett, a 

mi példányunknál nem tapasztalható és e miatt törékenyebb is volt. 

De Saporta-ra nézve is Partsch példánya az eddig ismeretesekké lettek 

közt a legtökéletesebb volt. Minthogy Schimper neve már ezelőtt b. 

Zigno részéről egy a velenczei oolithban talált, a halasztóktól egészen 

különböző genusra alkalmaztatott : ez oknál fogva Borngniart ajánlotta 

a Ctenopteris nevet, mely azonban nincs szerencsésen megválasztva 

minthogy ugyanazon név alatt már Blume a Polypod um egyik csoportját 

különböztette meg, mely csoport azután a név megtartása mellett 

külön genus gyanánt állíttatott föl.2) 

Saporta azonban most már minden kétség fölé helyezi növé¬ 

nyünk pteridologiai természetét és alaposan állapítja meg a hozzá 

közel álló harasztokkal való rokonságát. A Ctenopteris cyc-adea lombja 

leginkább hasonlít az Odontopteris Brardii, Brgt.3) lombjához, mely mind¬ 

kettőnél ugyanazon módon van elhelyezve, csakhogy a jurabeli fajnál 

a karélyok tompábbak és hegyük kevésbbé görbül fölfelé, mely tekintet¬ 

ben inkább az Odontopteris obtusa, Brongt-nak1) felelne meg; különben 

egyéb jurabeli harasztiul össze nem téveszthető és de Saporta lehet¬ 

ségesnek tartja, hogy bizonyos, eddig még kétes Pterophyllum fajok 

u. m. P. crassinerve és P. Münsteri5) semmi egyebek, mint Ctenopteris 

cycadea töredékei, mit különösen Schenk, már általunk is idézett mun¬ 

kájának 39-ik számú tábláján látható 5-ik és főleg 9-ik számú képe 

gyanítani engednek, annyira hasonlítanak a hettanges-i töredékekhez. 

Ha nem azonosok, akkor csak azt mutatják, hogy mennyire vegyülnek 

az egymással határos typusok: különben a valódi Pterophyllum-fajok 

erezetétől a Ctenopteris eycadea-é nagyon is eltér. 

‘) Saporta G. de, Pál. Franc. Plantes jurass. I. p. 355 ff. t. 40 Fig. 2—5; t. 

41. Fig. 1—2. 

2) I. Smith, Histeria Filicum 1875. 

3) Brongniart, A. Hist. d. vég. foss. pl. 76. 

4) Brongniart, A. 1. c. pl. 78. 

5) Pterozamites Schimp.. Traité de pal. vég. II. p. 145, 146. 
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S c h i m p e r1) még ezek után sem csatlakozott Saporta érvelé¬ 

séhez ; Heer 0.2) azonban a csekély számú, a svájczi liaszban talált 

töredéket egészen azonosnak találta a franczia példányokkal; eltérést 

csak annyiban tapasztalhatunk, hogy a karélyokban 10 eret — mint 

a magyar példány egynéhány karélyaiban — talált ; de ezeknek ágait 

nem látta, lehet, mert a mint mondja, az idegek igen gyöngén állanak¬ 

elő és részben egészen el vannak törölve. A Schambelen-eken talált pél¬ 

dányokat Heer ezelőtt3) Pterophyllum Iíartigianum-nak nézte. Végre 

Schimper4) is elfogadta Brongniart nevét, de a növény helyét a ha¬ 

lasztók között még most sem tekintheti biztosítottnak, mert, a mint mondja, 

kétszer szárnyalt lombja még nem zárja ki a cycadeák csoportjából, 

minthogy a Bowenia nevű cycadea-genus hasonlóképen bir kétszer 

szárnyalt levelekkel. Igaz ugyan, hogy a mi érdekes növényünk frukti- 

fikátiójat még nem ismerjük; ennek fölfedezése után helye a rendszer¬ 

ben véglegesen eldönthető lesz. 

Nathorst A. S.5) növényünket Pálsjö-ről is emliti. Ott a rhát- 

képletben szintén csak két töredékét találták, de erezete igen jól ész¬ 

revehető. Nathorst egy ilyen karélyt nagyítva is rajzolt le; ennek 5 

ere mind elágaznék. 

Megemlékezik e növényről még a Neues Jhrb. f. Min. u. Geol.fi) 

referense is, kinek Geinitz a mexikói rhati képletből származó, Thinn- 

feldia crassinervis nevű fajával7) való hasonlatossága nagyon feltűnik és 

de Saporta meg Nathorst is említik, hogy a mi növényünk a Thinn- 

feldiákra emlékeztet.; de bár mennyire hasonlítson is a mexikói növény 

lombjának alakja az európai növényéhez ; erezete mégis eltérő. Éppen 

csak Geinitz 10 b. számú ábrája volna az, mely a két fajt összehozhatná: 

de a többi ábrában bemutatott karélyok erei egész más képet, mutat¬ 

nak; ugyanis az erek mintegy egy közös pontból kiindulóknak tűnnek 

föl, végre még az egyes erek elágazásának módja is eltérő, mely tekin¬ 

tetben különösen Geinitz ííb- és 16-ik számú ábrái tanulságosak. 

*) Schimper W. Ph., Traité de pal. vég. III., p. 487. 

2) Heer 0., Flóra foss. Helv. p. 125 , t. 51. Fig. 13. 13&. 

3) Heer, 0., Urwelt cl. Schweiz, I-ső kiad. t. IV. fig. 12. 

4) Schimper W. Ph. in Zittel’s Handb. d. Pal. II. p. 122. 
5) Nathorst, A. G., Bidrag till Sveriges fossila Flóra. Kongl. Svenska Vetensk. 

Akad. Handl. Bd. 14. Nro. 3 p. 37 ; t. VI. fig. 6. 7. 

6) Jahrg. 1877. p. 445. 

’) Geinitz, Über. rbát Pflanzen- u. Thierrneste in dér argent. Provinz etc. 

Palaeontographica 1876. Suppl. III. Liefg. II Heft. 2. s. 4—5. t. I. fig. 10—16. 
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Ctenopteris cycadea, Brongniart. 

Diagn. gén. — Frons pinnata vei bi-tripinnata, pinnae elongata- 

linecires pinnatae partitae hasi exappendiculatae, prinnulae hasi tata 

adnatae decurrentes inter se liberae versus apicem pinnarum plus mi- 

nnsve unj!nentes, nervis onmes costa exorientes simplices furcatisque diver- 

gentes, nervo medio miliő, nervulis mediis dense quandoque fasciculatis 

fructificatio ignota. (Söpört a, Pál. Franc. etc. Plantes Jurassiques. Törne 

1. p. 351). Diagn. spec. — C. frondé bipinnata, pinnis pinnatipartitis, 

pinmdis injima hasi unitis, oblongis óbtusis obliqius saepe sabincnrvis 

coriaceis integerrimis subtusque margine saepius vevőiutis nervis fere 

semper immesis, omnibus erhashi exorientibns leviter inter se divergentibus 

apice furcatis. (Saporta, l. c. p. 355). 

Tab. nostr. I. 

Filicites Agarcihiana Bvngt.... Brongniart A., se. nat. IV. p. 218. t. 

XII. fig. 3. (1825). 

Odontojjferis cycadea, Berg . . Berger H. A. Cl.. Die Versteinerungen 

d. Fische u. Pflanzen im Sandstein d. 

Coburger Gegend; p. 23. et 27.; t. III. 

Fig. 2. 3. (1829). 

,. ,,.... Unger F.. Gén. et spec. pl. foss. p. 92. 

(1850). 

Filicites cycadea, Brgnt.Brongiart A.. Hist. des végét. foss. etc., 

I. p 387. t. 129. fig. 2. 3. (1828— 

1844). 

Odontopteris Berger i, Goepp . . . Goeppert H. B. System a fiilic. foss. p. 

219. (1836). 

Odontopteris cycadea, Berg. . . . Unger F. Gén. et spec. pl. foss. p. 92. 

(1850). 

Odontopteris Bergen', Goep. ... Unger F. Gén. et spec. pl. foss. p. 93. 

(1850). 

Odontopteris cycadea, Berg. . . . Germar E. F. in Palaeontographica I. p. 

121. (1851). 

.. ,. ,. ... Brauns J.. Palaeontographica IX. p. 51. 

t. XIII. Fig. 5. (1862—1864), 

Pterophyllum Hartigianum, Goep.? Heer 0.. Urwelt d. Schweiz. ed I. t. 

IV. fig. 12. (1865). 

Pterophyllum crassinerve, Goep. . . Schenk A., Die foss. Flóra d. Grenzsch. 

d. Keupers u. Lias Frankens. p. 170. 

t. XXXIX. Fig. 5. 9. (1867). 

Schimper W. Ph., Traité de pal. vég. 

tome 1. p. 487. (1869); tóm. III. p. 487. 

(1874). 

Cycadopteris Bergeri, Schimp. 
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Ctenopteris cycadea, Brongnt. . . . Saporta G. de, Paléont. Franc. etc. 

Plantes jurassiques etc. törne I. p. 355; 

t. 40. Fig. 2—5; t. 44; Fig. 1. 2- 

(1873). 

,, ,, ... Heer 0.. Flóra Foss. Melv. p. 125; t. 

51. Fig. 13. m (1877) et Unvelt d. 

Schweiz, ed. II. t. IV. Fig. 12. (1879). 

' „ .. ... Schimper W. Ph. in Zittel, Handbuch 

d. Pál. II. p. 122. (1879). 

... Nathorst, A. G., Kgl. Svenska Vetensk. 

akad. Handl. XIV. nro 3. p. 37. t. VI. 

Fig. 5. 7. (1880). 

Előfordul; A rhátben és az alsó húszban az Ammonites angn- 

latus zónájában. Magyarországon Somogy mellett Baranyamegyében 

Spritz mellett Alsó Austriában ; Coburg, Halberstadt, Quedlingburg és 

Seinstádt mellett Németországban; a Col de la Marelaine környékén, 

Tarantaise mellett és a Schambelen-eken Helvétiában ; Hettanges mellett 

Francziaorszagban; Hoer és Palsjö mellett Skandináviában. 

A Neithea és a Vola (Janira) kagylónemeknek szabatosabb meg¬ 

alapítása es különválasztása. 

l)r. Petlio Gyulától. 

(Előadatott az 1882 november 8-ikán tartott szakülésen.) 

A krétarendszerbeli kövületek ama csinos csoportját, a melynek 

typusos képviselőiül a Sower b y-féle Pederi quadricostatust és Per¬ 

fen quinquecostatust, tehát két kizárólag krétabeli alakot, tekinthetjük, 

eddigelé leginkább a Janira, Sehumacher, elnevezés alatt, ismerte az iro¬ 

dalom: mig a legutóbbi időkben ezt a nevet S toli ez ka kezdemé¬ 

nyezése következtében (Cret. Pel. South. India, pag 430) egyszerre a 

Vola, Klein, elnevezés kezdi felváltani. Érdekelt kitudnom, hogy meny¬ 

nyiben jogos a névcsere s hogy miért utasítják a szerzők csaknem ki¬ 

vétel nélkül a synonymák sorába Drouet Neithea elnevezését, a mely 

- mint genus név — a csoportnak egyik igen typusos alakjára, az 

imént említett P. quinquecostatusra van alapítva. Nyomról-nyomra vé¬ 

gére járva a dolognak, arról győződtem meg, hogy a szóban levő kré¬ 

tabeli csoportra Kiéi nnek Vola és S c li u m a c h e r nek Janira elnevezését 

egyaránt jogtalanul alkalmazzák; mert mind a kettő oly élő fajokra 
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van alapítva, a melyek egy-két, lényeges jellemvonásukban a szóban 

levő krétabeli fajoktól tetemesen különböznek. 

A félreértés mindenekelőtt abban rejlik, hogy az elő fajok, me¬ 

lyeknek typusos alakjául a Pecten Jacobaeus, Lamarck, tekinthető, nem¬ 

csak jóval szélesebb szabásuak és legnagyobbrészt kevésbbé gryphaea- 

szerüek, mint a krétabeliek, de a záros peremök is eltérő alkotásit. A 

Pecten Jacobaeusnak és alaktársainak záros pereme alatt, közvetetlenül a 

búb csúcsából (mind a két teknőnek a vápa felőli s a füleknek meg¬ 

felelő részén, mind a mellső, mind a hátsó oldalon) sugárszerüleg szét¬ 

tartó, rézsútos rovátkák foglalnak helyet s ebhez képest a záros pere¬ 

mek belső lapja a magasság irányában kissé kiszélesedett, inig ellenben 

a Pert. quinquecostatusn&K és alaktársainak a záros pereme igen kes¬ 

keny s az erősen behajtó, keskeny és csúcsos szabású búb tövében 

(az alsó teknő vápa-részén) két fogszerüen kiemelkedő, V-alakulag 

széthajtó s a teknő vápába benyúló nyúlvány foglal helyet, a melyek¬ 

nek az élein legtöbbnyire (talán mindig) igen finom rovátkák mutat¬ 

koznak, ép úgy, mint az egész záros peremen is. 

Legelőbb is vegyük sorra időrendben az imént említett génus-ne- 

vekel és a szerzőknek reájuk vonatkozó magyarázatait. 

A Vola nemet Klein Jakab Tivadar a maga Octracologiai 

Tentamenében,J) 1753-ban állította fel s a következőképen jellemezte 

(L. cit., pag. 135.) 

„ Genus VI. Vo I a. 

„§. 35J. Vcilva altéra midé concava, instar Volae, altéra plánét, 

plicis ad eardinem complanatis; vertice producto <f- leviter 

utrinque aurito. 

„§. 352. Spec. I. Ind le a ; foris eastanea, intus candida. B o nan n. 

n. 87. Figurám ostendit Tab. Nostra IX. n. 35.“ 

Jegyezzük meg itt egyszersmind, hogy ezt. a nemet Kiéi n a 

maga Classis F-jában tárgyalja, a melybe a „Diconcha aurita“ alako¬ 

kat foglalja össze, s hogy ebben a classisban mindössze kilencz nemet 

sorol fel a következő sorrendben: Pecten, Amusium, Pseud-Amusium, 

Ctenoides, Radula, Vola, Triquetra, Spondylus, Mytulo-Pectunculus. 

Érdekes és a dolog érdemét megvilágító adat, megtudnunk, hogy 

miféle alakokat foglal össze Klein Pecten elnevezés alatt a classisnak 

első génusában (Loc. cit.., pag. 130.): 

Genus I. Pecten. 

§. 338. Est Diconcha rotunda; striata; vertice aurito. 

') Jacobi Theodori Klein. Tentamen metliodi Ostracologicae. etc. 

Lugduni Batavorom. 1753. 
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1-ső ábra. 

Vole Indica. A Vola nem typusa. Klein. 1753. 

Jac. Theod. Klein eredeti rajzának hű másolata a «Tentamen methorti Ostra- 

cologicae»-hö\. Tab. IX. Fig. 35. (Pag. 135.) 

f §. 339. Synon. Bon te Montéi s; St. Jak obit Seh nlpen. (Jói 

unicom habent appendicem sive ourern, Pectunculi vocctri 

sólent. 

§. 340. Spec. I. Conce.ro planus. 

4. Anylicanus. Pecten maximus; etc.. . . festő . . . ölteni mo- 

(lice coca ; altéra piano, . . . 

Janira. in/CrmeJia . 

2-ik ábra. 

5F Janira in termed! a. A Janira nem typusa. Schum. 1817. 

Chrét. Fréd. Schum acher eredeti rajzának hü másolata az «Essai d’ un 

n o u v e a u systéme d e s habit, d e s Vers t e s t a c é s«-ből. Tab. III. Fig. 4. 

(Pag. 40. 118.) 
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2. Cap/ja Sanda; sive S. Giacomo; etc. 

3. Imbricatus, etc. 

§. 341. Spec. II. Convexo-convexus seu utrinque convexus. 

1. Pecten vulgáris .... (Következik mindössze 41 domború 

leknőjii faj.) 

Klein tehát a Pecten maxinius s a vele együtt értett Pecten Ja- 

cobaeus fajokat a Pecteneknek abba a csoportjába sorozza, a melyek¬ 

nek az egyik teknője domború, a másik lapos; és igen határozottan 

megkülönbözteti a Vola nemtől, a melynek csupán egy képviselőjét említi. 

Stoliczka véleménye szerint (Cret. Pel. South.-India, pag. 426. 

az a faj, a melyet Klein l ob? Indica néven említ, kétségtelenül nem) 

egyéb, mint a Vola Sinensis.1) A Vola csoport typusául Stoliczka 

a Pecten (Vola) Jacobaeus, Kinn. fajt említi. 

A Vola Sinensisnek egy teljesen ép példányát alkalmam volt a 

müncheni egyetem álattani múzeumában megvizsgálni s constatálhatom. 

hogy a záros pereme lényegében véve teljesen megegyezik a V. Jaco- 

baea záros peremével, úgy hogy az alsó teknő tetemes domborúságán 

kívül más jellemvonás éppen nem különbözteti meg a Vola Jacobaea 

alakcsoportjától. 

A Janira nemet Schumacher 1817-ben állította fel a „Nou- 

veau Systeme“-ben, 2) a melyben két helyütt következőleg jellemzi: 

Gén. XX. Ja n i r a. 

„In utraque válva calli Uneares obliqui cián scrobiculo intermedio; sub 

auriculis tuberculi callosi subexcavati, subauriculatiJ (Loc 

cit., pag. 40. Is is, 1825., I, pag. 712.) 

„Jani re: dans chaque valve des callns linéaires obliques aveclafos- 

sette intermédiaire; sous les oreille des callns tuberctdés peu 

excavés, art leülés.“ (Ibid. pag. 40.) 

Gén. XX. Tab. III. fi g. 4. 

J a ni r a. 

Tesla subnrbicnlata, auriculata, inaequivalvis: mim altéra pláne, 

altéra convexa; auriculis subaequalibus. 

p Pecten (Vola) Sinensis, Sowerby = Pecten (Vola) excavata, Reev. 

2) Schumacher (Chrétien Fréderic), Essai d’un nouveau systéme des ha- 

bitations des Vers testacés. Copenhague, 1817. E dolgozatnak bő kivonatát adta Dr. 

Fr. S. Leuckart az Okén szerkesztette „Isis“ 1825-ik évi folyamának első kö¬ 

tetében, pag. 706—-733. (Jena, 1825.) — A fentebbi helyeken az eredeti mű lapszá¬ 

mai vannak idézve; s megjegyzendő egyszersmind, hogy Schumacher könyve 

columnárisan franczia és latin nyelven jelent meg. 
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Neithea Zitteli, Pethő. 

Felső kréta. Csereviz. 

Neithea laevis, Drouet. 

Czenomán-kréta. Vorvnága. 

Cardo: margó cardinalis transversim trnncatus: in utraque valva 

scrobicnlus conicus, intermedius, profundus; in ntroque latért plánom, 

sémii unare lineis callosis obliquis; interné sah auriculis tuberculi callosi 

subexcavati, subauriculati. (Ibidem, pag. 117—118.) 

J a n i r e. 

Coquille presqn’ orbiculaire, auriculée, inéquivalve: Vune valve pres- 

que platté: l’autre trés excavée; les oreilles presqn’ égales. 

Charniére: te bord Cardinal transversalment tronqué: dans cha- 

que valve une fossette conique intermédiaire, profonde; de chaque cőté 

une plaine demilunaire avec des lignes calleuses obliques; intérieurement 

sons les oreille des calus tuberculés presqn’ articnlés, plus oh moins ex- 

cavés. (Loc. cit., pag. 117—118.) 

Schumacher a maga Janira genusát kél csoportra oszlja, az 

egyikbe: ««. valvis interné externeque costatis* a kivül-belül bordás 

alakokat sorozza; a másikba: «(ü. valvis interné striatis, externe laevi- 

bus» azokat, a melyek kívül diszités nélküliek; amazok példájául a 

Janira maxima (Őstreá maxima, Lin. Pecten maximus, Chemn.^), eme¬ 

zekre a Janira laevigata van fölemlítve. A génus typusául a szerző a 

Janira intermedia két teknőjének záros peremét mutatja be a 111. tábla 

4-ik ábráján, a melynek hű másolatát, a föntebbi rajzban adjuk. (2-ik ábra.) 

Megerle von Mühlfeld 1811.-ben ugyanarra az alcsoportra, a 

melyre Klein a Vola (1753.) és Schumacher a Janira génusl. 

(1817.) alapította, a Pandora nevet alkalmazta (typusául a Pecten Ja- 

cobaenst tekintve); de minthogy ezt a nevet Bruguiére már régeb¬ 

ben lefoglalta (1789.) egészen másféle, az Anatinidák családjába tartozó 

kagylókra, mint synonymáí egészen kihagyhatjuk a sorból. 

A Neithea nemet D r o u e t 1824-ben a krétakori Pecten quinque- 
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costatus, Sow. fajra alapította, s igen valószínűleg ezen a néven irta 

le a ozenománkori Vola laevis fajt is, a mely leginkább a Janira pha- 

seola, d'Orbigni néven ismeretes. '(Non Pecten phaseolus, Lám arck.) 

Drouet eredeti értekezését, mely Philippi közlése szerint 

(Handb. d. Conchyl. u. Malakoz., pag. 474.) a Mém(oires de la) Soe. 

Lin(néenne) de Bord(eaux) 1824-ik évi folyamában jelent meg, nem si¬ 

került megszereznem, de Philippi mint határozott tényt közli az 

idézett helyen, hogy a Neithea fypasául a Pecten quinquecostatus 

szolgált. 

P i c t e t és C a m p i c h e a Janira mellett a Neitheat synony- 

mának tekintik, de a génus jellemzésénél kiemelik (Terrain crétacé de 

Sainte-Croix. IV. rész. 235. lap), hogy a két név különböző typusú 

alakokra vonatkozik: «ll fant, tout.efois, remarquer q'ils n’ont pás été 

faits exactement, pour le mérne type, célúi de Janira correspondant aux 

espéces vivantes, telles que le Pecten maximus et célúi de Neithea aux 

espéces crétacées plus gryphéiformes.» 

D’Orbigny (Pál. fr., terr. erét. III., pag. 625.) a Janira nem 

tárgyalásánál igen találóan emeli ki, hogy ebben a génusban kétféle 

typust lehel megkülönböztetni: «Deux groupes distincts existent dans 

ce genre : le premier dönt les petit eötes rayonnantes sont groupées 

en cinq ou six grosses cótes anguleuses, qui caractérise l'étage crétacé, 

et le second dönt les eötes sont Inén plus nombreuses. Celui-ci est 

propre au terraines tertiaires et aux mers actuelles.* 

# 

Ha már most a felsorolt adatok világánál kritikailag átvizsgáljuk 

egyrészről az elő Pecten Jacobaeus és alaktársainak typusát, másrészről 

a Pecten quadricostatus és quinquecostatus typusát, az utóbbiba bele¬ 

értve az összes krétabeli fajokat, arra az eredményre jutunk, hogy a 

két alakcsoport között már külsőleg, csupán a termet után Ítélve is a 

egtöbb esetben határozott különbséget lehet tenni. És ez a különbség még 

sokkal szembeötlőbbé válik, ha a két alakcsoportnak a belső záros pe¬ 

remét hasonlítjuk össze egymással. Említők már fönnebb, hogy a Pec¬ 

ten Jacobaeus belső záros peremén a búb csúcsától szabályszerüleg 

széttartó fogléczek helyezkednek el; mig ellenben a krétabeli Pecten 

quinquecostatus alakcsoportjában a csúcsos szabású és keskeny búb tö¬ 

véből az alsó teknő vápa részén két fogszerü, lefeléforditott \ alakú- 

lagszéthajló nyúlvány fordul elő. Ez a jellemvonás és a krétabelieknek kes¬ 

kenyebb, karcsúbb és gryphaeaszerübb szabása a két alakcsoportot 

igen tisztán megkülönbözteti egymástól. 

A záros perem fogiéczei a Pecten Jacobaeus lapos teknőjü alak- 
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csoportjának nem is kizárólagosan jellemző sajátságai, mert tökéletesen 

hasonló fogléczek a két. domború és egyenlő teknőjü élő fajokon is 

gyakran előfordulnak, igy példán! a Pederi pallium, Lin.; P. opercula- 

ris, Lamck; P. polymorphus, Broun; P. Bernardi, Ph.; stb. fajokon, a 

melyeket Martini épen a záros perem fogléczei alapján külön génusba 

foglalt össze Pallium név alatt. J) A záró léczek néha gyöngék, de 

gyakran ugyanolyan erősek, mint a Voln Jacobaea záros peremén. 

A Peden (Vola) Sinensis, P. (Vola) laticostcitus és több más élő 

faj alakra nézve annyiban különbözik a Peden Jacobaeustól és ennek 

legközelebbi rokonaitól, hogy az alsó teknője jóval domborúbb emezek¬ 

nél, de a záros peremek tökéletesen megegyezők. 

Hasonlóképen nehány tertiaer systémabeli faj is, a mely igen dom¬ 

ború alsó teknőjénél fogva a Peden (Vola) Sinensis szorosabb értelem¬ 

ben vett. alakcsoportjába tartozik, záros peremének az alkotására, a 

záróléczek alakjára és elhelyezkedésére nézve lényegileg tökéletesen 

megegyezik vele, igy például a Peden fallax, Michltti (oligoczén); a Pec- 

ten adancus, Eichw (mioczén) és a Peden Beudanti, Basterot (plioczén- 

záró peremük alkotásánál fogva typusos Voláknak tekintendők. 

A Peden quinquecostatus alakcsoportját tekintve eddigelé mindösz- 

sze 4 fajnak a záros peremét sikerült tisztán kipraeparálnom. Legelső 

volt a Neithea laevis, Drouet, a vormágai czenománból; a továbbiak a 

Neithea Faujasi, Pictet et Gampiche; a Neithea Álmusensis, Pethő és a. 

Neitliea Zitteli, az utóbbi három a cserevizi krétarétegekből. A belső 

zárnyulványok mindeniken igen tisztán kivehetők. (L. 3-ik és 4-ik ábra.) 

E felsorolt, különbségek alapján kimondhatjuk, hogy a Vola, Klein, 

elnevezés csakis a tertiaer systémabeli és az élő alkokat illeti meg, 

mig a krétasystémabeliekre jogosan csupán Drouet Neithea elnevezé¬ 

sét. szabad alkalmaznunk. És kimondhatjuk egyszersmind azt is, hogy 

a valódi Neitheák egyedül a kréta-systémában fordulnak elő, ennek vé¬ 

gével megszűnnek s az eoczénkorban már a typusos Volák foglalják el 
helyüket.. 

Minthogy Drouet. eredeti értekezését nem láttam, teljes biztosság¬ 

gal azt sem állapíthatom meg, vájjon látta-e Drouet és fölemlitette-e a 

génus jellemzésében a két. záró-fog nyúlványt? De fia tekintetbe ve¬ 

szem, hogy azok a szerzők, a kik Drouet értekezését idézik, erről se¬ 

hol sem tesznek említést, azt, kell hinnem, hogy nem. D’O r b i g n y, a 

kinek a kezén Dro u e t dolgozata bizonyosan megfordult, kereken azt 

') Pallium, Martini, 1793. (Schumacher, 1817, az Essai d’unn ouveau Sys- 

téme-ben) typusa a Pecten plica, Linné. Ugyanerre a csoportra R ü p p e 1 a Denti- 

pecten, Sowerby (Philip pi szerint Swainson. 1840) pedig a Decadopecten 

elnevezést ajánlotta. 
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mondja, hogy a teknők különbségeit kivéve „tous les autres caractéres 

inlerieurs, de eharniére, de ligament, d'attaches musculaires, sont sem- 

blables a eeux des Peclen» (Pál. IV. terr. erét. 3, pag-623.) DOrbigny 

azonban későb ellenmondásba esik, a midőn a Janiraphaseola ( Neithea 

laevis, 1 Imiiét) záró készülékét a Pál. Francai se idézett kötetében 

(pag. 634.) leírja: ,,La eharniére, Irés remarquale, oífre de ehaque 

cóté, sur la facet le, des eótes I ransverses comme eelles des Arehes, el 

de pilis, au milieu, deux grand dents eardinales divergentes.“ És a 

rovat kos szélit záros peremet, valamint a záró fogakat igen jó rajzban 

is bemutatja az Atlas 444-ik tábláján. D'Orb i g n y alkalmasint azt 

bilié, hogy ez a jellemvonás egyedül csak annak az egy fajnak sajátja; 

a mi praeparafurnáink ellenben azl bizonyítják, hogy igenis jellemző 

sajátsága egy egész csoportnak, a melyet bízvást önálló genus értéké¬ 

ben is elfogadhatunk. 

Ha ezek után a Neithea nem jellemvonásait összefoglaljuk, a 

genus leírásának a következőlég kell hangzania : 

Genus Neithea Drouet; 1824. (Emend. Pethő; 1882.) 

A teknők szabadok (nincsenek odanőve), különböző alaknak és 

különböző nagyságúak. 

Az alsó vagyis a jobb teknő erősen domború, a búbja felé 

hirtelen keskényedő; a búb csúcsos és gryphaeaszerüleg erősen be- 

hajló. A felső vagyis a bal teknő lapos vagy homorú; rendesen 

alacsonyabb mint a felső teknő, s ennél fogva aránylag szélesebb 

szabású. 

Maguk a teknők legtöbbnyire egészen egyenlő részüek. A búbtól 

kiinduló fülecskék ritkán egyenlők ; az alakjuk és a nagyságuk több¬ 

nyire kissé különböző, s ebben az esetben leginkábba mellső fülecskék 

szoktak valamivel (néha tetemesen) nagyobbak lenni. 

A héjat legtöbbnyire erősen kiemelkedő bordák díszítik, a melyek 

között igen gyakran gyöngébb bordák helyezkednek el, úgy hogy sza¬ 

bályosan rendezkedő bordacsoportokat lehet megkülönböztetni. A bor¬ 

dák néha igen ellaposodnak és elfinomodnak (Neithea euryotis, Piciét 

el. Cam piehe; Neithea Desliayesiana, Malii erőn sp.; Neithea laevis, 

Drouet) de sohasem hiányzanak teljesen. 

Záros pereme egyenes vonalú s voltaképen a búb tövétől kiin¬ 

duló, felül egyenes szélit fülek alkotják. A záros perem belső szélén 

igen finom merőleges és egyszersmind egymással párhuzamos rovátkák 

láthatók. 
Zárókészüléke az alsó teknőben két záró fogból, a felső teknőben 

két fogszerü kiemelkedésből áll: Az alsó teknő záros peremének 
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a vápa részén közvetetten a behajló búb tövétől két plicatulaszerü, lefelé 

szél tarló záró-fog indul ki, azon a vonalon haladva, a mely a teknő- 

tesi és a ftilecskék határának épen megfelel. Ez a két fog néha 

a záros peremből ered, néha pedig azon alól, de sohasem egy tőből, 

hanem közből mindig keskeny köz marad, a mely alább kissé kitágul, s 

három szöglel ü medret szolgáltat, a belső sarokpántnak, mely mindig a 

két fog között, helyezkedik el. — A felső lek nő ben, ugyanazon 

a vonalon, mely a teknő test és a ftilecskék határát képezi, egy-egy fog- 

szerű kiemelkedés foglal helyet, a mely abba a kicsiny mederbe fekszik 

bele. a mely az alsó teknő záró fogai s a záros pereme között képződik. 

Az alsó teknő záró fogainak a külső oldalán ugyanolyan finom 

rovátkák láthatók, mint a záros peremen; s ennek ínegfelelőleg a felső 

teknő fogszerit kiemelkedései is (alkalmasint1), rovátkosak. 

A záró izom benyomnia csaknem egészen középponti helyzetű. 

Byssus karély előfordulását soha sem vettem észre. 

Egybevetések. A Neitheákat a jobb leknőnek fölfelé hirtelen 

megkeskenyedő és gryphaeaszerüleg behajló búbja, a záró fogak, a zá¬ 

ros peremnek és a záró fogaknak rovátkos volta igen határozottan meg¬ 

különböztetik a Vola, Klein = Janira, Schumacher génustól. A 

typusos Volák és egyáltalában a Fedemk záros pereme sohasem rovát¬ 

kos, kivéve azokat a sajátságos fogazata alakokat, a melyekre Quen- 

stedt már régebben, a ,.Petre factenkunde‘1 első kiadásában felhivta 

a figyelmet2), később pedig a Jurá-ban3) a Cardinata csoport nevet 

ajánlotta.4) Ezeknek a záros peremén ugyanolyan finom rovátkák van¬ 

nak, mint a Neitheákén, de a bal teknőjének záros peremét mély ba¬ 

rázda hasítja (Fed. cardiuatus, Quensl..), ami a Neit.heáknál nem fordul 

elő. Bizonyos rokonsági viszonyt a Neitheák és a Cardinalák között 

nem lehet elvitatni, bár az utóbbiaknak mind a két teknőjük erősen dom¬ 

bom s Quenstedt két fajánál a balteknő búbja alatt mely, a spondylu- 

sokéhoz hasonló kicsiny area is fordul elő. 

A typusos Volák fogléczei (mindenik oldalon 2—3—4 vagy 5) 

') Teljes biztossággal a kopás miatt nem tudtam megállapítani, de az analó¬ 

gia alapján igen valószínű. 

*) Handb. dér Petrefactenkunde, 2-ik kiadás, Pecten globosus, Quenst., pag. 605. 

Tab. 51. Fig. 45—46. 

3) Dér Jura. 1858. L. Pecten cardinatas és Pecten gobosus, Quenst., pag. 627. 

és 755. Tab. 78. Fig. 1.; Tab. 92. Fig. 20. 

4) Ennek a csoportnak egyik képviselőjét legközelebb //. A. Boeder irta le 

Pecten (Spondglopecten) cfr. erínaceus, Buvignier, néven (Beitr. zűr Kenntniss des 

terrain á chailles und seiner Bivalven. Strassburg, 1882. Pag. 52. Tab. II. Fig. 4.) 

A Spondglopecten subgenust azonban nem jellemezte sem különösen, se elég kielé¬ 

gi tőleg. 
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mindig igen finom ránczos réteggel horitvák, de sohasem rovátkosak ; 

a búbjok sohasem olyan keskeny és annyira behajtó, mint a Neithe- 

áknál, a melyektől átalában véve a diszitésök jelleme is határozottan 

különbözik. 

* 

Miután a Neithea genust igy különválasztók a Vola-Janira cso¬ 

porttól, az a kérdés merülhet fel, hogy a két utóbbi név között, me¬ 

lyiknek adjuk a prioritást, a melyhez voltaképen mind a kettőnek 

joga van. 

Klein, a mint a fentebbi idézetből kitűnik a Vohi genust szü- 

kebb határok közé szorította és nem is jellemezte oly világosan, mint 

Schumacher a Janira genust. Az időbeli megelőzés jogán azonban 

és ha nem veszsziik tekintetbe azt a szabályt, hogy a Linné Sys¬ 

tem a N a t u r a e-jának tizedik kiadása előtt keletkezett nevek igno- 

rálandók, Klein elnevezését illeti meg az elsőség, amelyhez, mint vele 

a mai felfogás szerint azonos csoport neve a Schumacher elnevezése 

svnonymáu! csatolandó. Tehát: 

Vola, Klein; 1753 (= Janira, Schumacher; 1817). 

Egy szarvaskői Amphibol chemiai elemzese. 

Kalecsinszky Sándortól. 

(Előadatott a/. 1882. deczembsr 6-ikán tartott szakülésen.) 

A sötét, barna színit, tompa fényű, kristályos tömeg, helyenként 

zöldes erekkel van befutva, egészen átlátszatlan és merev. Lelőhelye: 

Szarvaskő, Eger mellett. Elemzés végett Dr. Szabó József egyetemi 

tanár úrtól kaptam. Szabó tanár úr megfigyelése szerint nevezetes, 

hogy ez az amphibol vékony leiérben fordul elő. Az elemzést a buda¬ 

pesti tud. egyetem vegytani intézetében végeztem. 

Jól hasad a hossztengely irányában. Keménysége = ti. Eajsulya 

= 3 2604, 19°C. hőmérsékletnél. A forrasztó-eső előtt éle és csúcsa 

megolvad, zöldes, majdnem fekete tömeggé. Savakban oldhatatlan. 

Minőlegesen elemezve alkatrészekül találtam: kovasavat, vasat, 

magnéziumot, alumíniumot, kalcziumot és nyomokban mangánt. 

. Ezen alkatrészeknek mennyiségi meghatározásánál a következő¬ 

képen jártam el: 
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100 sulyrészben 

1.1*0 gr. finomul porrá dörzsölt anyagot, nyolczszor annyi víz¬ 

mentes és tiszta szénsavas nátriummal, platin tégelyben jól össze¬ 

kevertem, s kezdetben óvatosan, késó'bb a gázforrasztó-csővel addig 

hevitettem, mig a tömeg csendesen folvóvá lett. A tömeget aztán 

vízbe téve hígított sósavval addig kezeltem, mig pezsgés mutatko¬ 

zott; ekkor a kovasav fehér pehely alakjában hátramaradt. Hogy 

az összes kovasavat megnyerjem, platin csészében bepároltam és 

háromszor sósavval megnedvesitve. annak kiűzéséig száraz porrá 

dörzsöltem. Az jgy nyert tömeget kevés sósavban és vízben felol¬ 

dottam s késó'bb a kovasavat (Si02) leszűrtem s kiszárítás után 

megmértem, ennek súlya volt = 0-5140 gr. 

2. A leszűrt savanyufolyadék, ammóniáin hidroxiddal kö- 

zömbösitve, fölös kénammoniummal 24 óráig állott; a leszűrt, és 

jól kimosott fekete csapadék, hígított sósavban oldatott fel. és hogy 

a vas oxidálódjék, nehány csepp hígított salétromsavval melegitte- 

tett, ezután ammoniumhidroxiddal leválasztottam a vasat és az 

alumíniumot és egymástól a szokott módon nátrium hidroxiddal 

elválasztottam. A kihevitett vas oxid (Fe203) = 02126 gr. 

3. Az elválasztott és chlorammonnal lacsapott s kihevitett 

aluminiumoxid (A1203) nyomott — 00385 gr.-ot ...... 

4. A 2-nél ammoniumhidroxiddal való kezelés után leszűrt 

oldat natriumhidroxiddal a mangánnak csak kis nyomát mutatta 

5. A 2-nél leszűrt oldatot a fölös kénammonium szétroncso- 

lása végett, hig. sósavval főztem s a levállott ként szűrés által el¬ 

távolítottam. Ebből a calciumot fölös chlorammonium jelenlétében 

sóskasavas ammoniummal választottam le. A nyert csapadékot fel- 

oldtarn sósavban s újból sóskasavas ammonnal kezeltem és szén¬ 

savas mész alakjában lemértem — 0-0435 gr. 

6. Az 5-ről leszűrt folyadékbóFleválasztottam a magnéziumot 

phosphorsavas nátriummal a kihevités után nyert pyrophosphorsa- 

vas magnesium (Mg2P2Q7)T:- - 0-5165 gr. volt. 

7. 1-.307 gr. anyag, a víz meghatározása végett, homokfürdőn 

addig hevittetett, mig súlya állandó maradt. A sulyveszteség volt 

= 0 0065 gr. 

Si = 23-98 

Fe = 14-88 

A1 = 205 

Mn. nyomok 

Ca = 1 74 

Mg = 11166 

H20 = 0-49 

Az Amphibol alkatrészei százalékokban : 
Si.23-98 

Fe.14-88 

A!.205 

Ca.. . 1.74 

Mg.11-166 

0 . 43-740 

H20   0-496 

Összesen: . 98-052 

A felsorolt fémek oxidjai a kovasavhoz vannak kötve. 

Földtani Közlöny XII. évf. 1882. 14 
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A c.herniai alkotás százalékosan összeállítva: 

Si02.51-40 

Fe203 . 21 26 
A1203 .3-85 

Mn.nyomok 

CaO.2-436 

MgO.18-610 

H20   0-496 

Összesen: . 98-052 

A mint az elemzésből látjuk, ebben az Amphibólban jelentékeny 

mennyiségű vas, magnézium és alumínium van jelen. Összehasonlítva 

ezt az eredményt más ásvány-elemzésekkel, azt találjuk, hogy a hy- 

persthenekkel közel megegyezik és pedig leginkább a radauthalival, 

(Hamm elsberg, Handbuch d. Mineralchemie. 1875. 385. oldal.) a 

melynek fajsulya 333 és csak élei olvadnak meg; alkatrészei pedig 

52-88°/0 kovasav, 3"90°/0 timföld, 18-23°/0 vas, 22-22°/0 magnézia, 3-550/0 

kalczium és 0-5°/0 viz. Más helyről származó hypersthenektől leginkább 

nagyobb mennyiségű vas- és aluminium tartalma által tér el; Dr. 

Szabó tanár úr szives közlése szerint azonban a megvizsgált ásvány 

optikai sajátságainál fogva nem Hyperstén, banem Amphiból. 



XII. Juht'fj. 1882. FÖLDTANI KÖZLÖNY 
(Geologische Mittlieüungen.) 

Nr. 7—.'/. 

ABHANDLUNGEN, 

Ueber das Braunkohlen-Vorkommen im Sajo-Thale, 

mit besonderer Berücksichtigung dér auf dér Báron Radüánszky'seben 

Herrschaft zu Kaza aufgeschlossenen Kohlenjlötze. 

Von 

J. von Matyasovszky. 

Vorgelegt in dér Fachsitzung dér ungar. geolog. Gesellschaft am 8. Február 1882. 

Aus dem Ungarischen im „Földtani Közlő n y“ Jabrg. XII. (1882, pag. 85.) 

1. Situation. Die Gr sekaf Kaza im Szendrőer Bezirke, zu 

welcher die 10,000 Joch grosse Herrschaft dér Familie Br. Radvánszky 

gehört, liegt am linken Gehánge des Sajó Thales, einen Kilométer ent- 

íernt von dér Station Vadna dér königl. ung. Staatshahn, einer Station 

dér Miskolcz-Bánréveer Linie, 26 Kilométer entfernt von Miskolcz. 

Ein Netz guter fahrbarer Strassen verbindet die Ortschaít mit 

den zűr Herrschaft geböreuden Puszten und den umliegenden Ge- 

meinden. 

Die zűr Herrschaft Kaza gehürenden Puszten erstrecken sicb auf 

beide Seiten des 2.5 Kilomtr. breiten Sajó-Thales, und sind folgende : 

Am rechten Tbalgehange, die Puszten Velezd, Vadna, Ivánka und Har- 

nócz mit Bükkallja ; am linken Tbalgehange die Puszten Kaczola mit 

Kalló und Ormos im Rudóbányaer Thale, in 5 Kilomtr. Entfernung von 

dem nordwestlicb gelegenen, gegenwartig scbwuughaft betriebenen 

Brauneisenstein-Bergbaue und den drei grossen Röstöfen-Anlagen. Die 

jüngst erötfnete schmalspurige Bergbabn von Rudóbánya, respektive 

Telekes, durchschneidet das ganze Gebiet dér Puszta Ormos, indem sie 

thalwárts auch die Ortschaften Disznós-Horvátb und Kálló-Szuha be- 

rührt, um sicb bei Alsó-Barczika náchst dér gleichnamigen Miible am 

Sajó Elüsse, mit dér ung. Staatsbahn zu vereinigen. 

Das Gebiet dér Herrschaft Kaza ist ein ansehnliches Hügellaud. 

Die Höhen-Differenz zwischen dér tiefsten Stelle dér Thalsohle 

(Babnboí Vadna-Kaza 129 Mtr.) und den bedeutendsten Erhebungen 

dér Hiigel (Vecsetal tető 389 Mtr.) betrágt uicht mehr, als 260 Mtr. 

Einige hier angeíübrte Höhen-Angaben mögen zűr náheren Orientirung 

dienen, und zwar: 

14* 
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Kaza 155.5 Mtr., Kaczola-Puszta 140.5 Mtr., Csiire 254 Mtr., 

Radványtető 292 Mtr., Galgócz 195 Mtr., Milebegy 407.5., Füvestető 

360 Mtr., Ivánka 170.5 Mtr., Gombostető 229.5 Mtr. 

Die Gehange sind sanít, die Auslaufer plateauartig, tiefere Eiu- 

schnitte selten. Die Thalgrlinde und Plateau’s werden durch gute Feld- 

wirihscbaft eultivirt und gehören zűr ersten Bodenklasse. Die höberen 

und steileren Híigelreihen dieuen theiiweise dér Weincultur, dér grösste 

Theil aber mit 6000 Joch dient einer sebr gut administrirten Wald- 

wirtbscbaft; dér Hauptwaldbestand sind Eiehen, Bueben und Fiehten. 

Aufschlüsse, die einen Einbliek in die innere Besckaffeuheit des 

Bodens gestatten, sind genügend vorhanden. 

2. Geologische Verliáltnisse. Dér Bódén dér Herrscbaft Kaza und 

dérén angrenzenden Gebietes wird von 3 Hauptformationen gebildet: 

dér secundaren, tertiaren und quaternaren Formation, in welcben wieder 

9 verscbiedene Glieder uuterscbieden werden können. 

Die secundare Formation ist nur durcb ein einziges Glied ver- 

treten und nimmt an dér Oberflacbenbildung nur sebr untergeordnet 

Aníbeil, indem dieselbe nur an einzelnen steileu Abbángeu oder uube- 

deckt gebliebenen kleiuen Kuppen aufgescblossen ist. 

Solcbe Aufscbliisse befinden síeli im Szuba-Thale nacbst dem 

Wege und Bacbe vor Kurittyán, dann im Thale von Rudóbánya zwi- 

seben Puszta Ormos und DisznósHorváth, ausserdem nocb an 2 Berg- 

kuppeu, die eine NNW., die andere NO. von Disznós-Horvátb. Eine 

grössere Ausdebnung erlangt diese Formation erst in dér Gegend von 

Szendrő-Lád und Szeudrő. 

Das Gestein dicsér Formation ist ein krystalliniscb-scbiefriger 

Kaik und wurde von den Wiener Geologen, welche diese Gegend geo- 

logiscb auínabmen, zűr Steinkoblenformation gerecbnet. Diese Kaiké 

enthalten kleinere und grössere Lin-en und Stöcke von spatbigen, je- 

doeb guten Eisensteinen. Dieser Kaik kann in dieser Gegend als das 

eigentlicbe Grundgebirge des Tertiarlandes angeseben werden. 

Die Tertiárformation ist durcb Glieder dér Neogen-Stuíe ver- 

treten. Das tieíste Glied dieser Stufe bestebt aus einer koblenfiün-en- 

den, bis auf 30 Meter Tiefe beobacbteten Scbicbtenreibe von 

grauen und gelben, saudig-tbonigen Mérgein und 1 — 2 Mtr. macbtigen 

Muscbelbanken, in welcben die Ostrea gingensis vorherrsebt. Diese, 

1—2.5 Mtr. macbtige Koblentlötze íübrende Scbicbtenreibe kann daber 

zum mindesten dér tiefsten oberen Mediterranbildung zugerecbnet 

werden. 
Auf diese mediterráné Scbicbtenreibe íolgt ein macbtiger Com- 

plex von Rbyolitbtuffen und Traebytbreccien, welcbe letztere ein vor- 
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ziiglicbes Baumaterial liefern. Diese vulkaniscben Auswürfliuge dürfíen 

übereinstimmend mit den grossen Tracbytausbrüchen in Ungarn und 

Siebenbürgen und speciell dér naben Tracbytgebirgskette dér Hegy- 

alja in dér sarmatiscben Zeit entstanden sein. 

Die pannoniseben Sebicbten sind in dem in Rede stebenden Ge- 

biete ebenfalls vertreten und in dér Ziegelei dér Puszta Ormos, wo 

dér dortige blaulicbe Thon eiu vorzügliclies Ziegelmaterial liefert, auí- 
gescblosseu. 
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Die dér Quaternárformation angehörigen Diluvial- und Alluvial- 

Gebilde überdecken zwar den grössten Theil dér Oberfláehe, besitzen 

aber blos eiue ge inge Machtigkeit von 3—5 Mtr. 

Die Diluvialgebilde bestehen aus Sehotter- und Sand-Lagen, fer- 

ner aus Löss; beide Bildungen lagern an den Thalgehiingen und auí 

den Plateau’s. 
Die Alluvialgebilde sind nabezu ausscbliesslich nur auí die Tbal- 

soblen beschrankt, und besteben aus Lehm, Sand und Sehotter ; Quel- 

lenabsatze von eisenbaltigen Kalktuffen sind nácbst Kaza, im Pacsán- 

Thale ebenfalls bekannt. 

3. Vorkommen elér Kohlé. Das Biaunkohlen Vorkommen im Ge- 

biete dér Br. Radvánszky’schen Herrschaft zu Kaza wurde in 

drei Schurf-Stolleu, einem Schurf-Schachte und an fünf Ausbissen 

constatirt, ausserdem befanden sicb in den unmittelbar augrenzenden 

fremden Gebieten acht, theils Sehurf-, theils alteren Burgbauen die- 

nende Förder-Stollen und ein Förder-Schacht. 

Auí dem linksseitigen Gebiete des Sajó-Thales lindet mán zuerst 

im keiTschaítlichen Gebiete nachst dér Puszta Ivaczola in einem Was- 

serrisse einen Kohlenausbiss, recbts davon in dér Entfernung von einigen 

Metern, ein, dureh einen 43 Mtr. weit getriebenen Schurf-Stollen aufge- 

schlossenes Kohlenflötz von 1.3 Mtr. Machtigkeit mit einigen Centiméter 

máehtigen Schiefer-Zwisehenmittel. 

Das Flötz zeigt ein geringes Yerflachen von 7° gégén Nordwest. 

Unmittelbares Hangend eiue Austernbank. 

Dér Schurfstollen bei Kalló ist 5G Mtr. láng und betindet sicb 

am reehten Gehange des Szuha-Thales, unmittelbar ober dér Strassen- 

Yerzweiguug gégén Kurittyán und Disznós-Horváth. Hier zeigt ein 1.75 

Mtr. machtiges Flötz reiner Kohlé, welches nicht in seiner ganzen 

Machtigkeit aufgeschlossen ist, eiu geringes Verfláchen von 8° gégén 

Nordwest. Unmittelbares Hangend ist hier ebenfalls eine Austernbank. 

Bei dér Puszta Ormos beíindet sicb eiu Ausbiss im Bachbette, 

íerner ein Schurfschacht im Thale unmittelbar links neben dem Wege 

und dér Rudóbányaer Bahn. Die Tiefe des Schachtes ist 12 Mtr.; 

nach Durchbrechung einerMus helbank in 9 Mtr. Tiefe wurde ein 2 Mtr. 

machtiges Kohlenflötz aufgeschlossen, das eine geringe Neigung gégén 

die Thalsohle zeigte. 

Abgesehen von kleinen loualen Störungen zeigen die an das herr- 

schaftliche Gebiet unmittelbar augrenzenden fremden, eiuzelnen Eigeu- 

thiimern gehörenden Bergbauanlageu und Schurfaufschliisse, ganz gleiche 

Lagerungsverháltnisse. 

Dér alteste Bergbau befindet sicb nachst Disznós-Horváth, unmit- 
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telbar nördlicb von dér Ortschaít am linken Gehange des Rudóbányaer 

Thales. Es sind liier drei weit verzweigte Stollen getrieben. Gegen- 

wartig ist nur ein Stollen im Betrieb, dér mittlere, da dér eine, nachst 

dem Dorfe, durch wiederholte Einstiirze nicht befakrbar ist, dér dritte 

nördlichste wurde tiefer getrieben, um das angeblicb um 5.5 Mtr. 

verworfene Flötz aufzuschliessen. Sammtliche Stollen sind mit Aus- 

nabme dér Mündung okne jegliche Zimmeruug, uud bieteu genügeude 

Sicherheit, da das unmittelbar Hangende aucb hier aus eiuer 1—1.5 

Mtr. inacktigen Austern- und Cardiumbank bestebt, welche durcb Auf- 

schluss imiiier mebr an Festigkeit zunimmt. 

lm Rudóbányaer Tbale, biuauf gégén die Puszta Ormos zu be- 

findet sicb am recbten Tbalgebáuge nocb ein auf 15 Mtr. getriebener 

Scburfstollen und ein 2 Mtr. macbtiges Flötz aufgeschlossen ; das Flötz 

zeigt ein geringes Verflachen nacb WSW und nimmt einwarts an Macb- 

tigkeit zu. 
Dér Schurístollen zu Kurittyán zeigt dieselben Lagerungsver- 

bültnisse. 

Zu Nyárád betindet sicb ein Förderstollen und ein Schurfscbacht, 

die Eigenthum des Herrn Livius Maderspacb sind und in dér 

Gegend am rationellsten betrieben werden. Die nacbstebenden Daten 

babé ich zum grössten Theile aus dem mir freundlicbst zűr Yeríügung 

gestellten Profilén entnommeu. 

Dér Nyáráder Stollen ist direkt nacb SW, h. 15, auf 151 Mtr. 

getrieben. Hier ist aucb eine Verwerfung auf 18 Mtr. nacb h. 12 

(Síid) wabrzunekmen. Dér Abbau wird nacb Art des Pfeilerbaues be¬ 

trieben und erfordert keiue Zimmerung. 

Das Profil im 28.1 Mtr. tiefen Scburf chachte, dér sich auf circa 

50 Mtr. siidvvestlicb vöm Stollenmundloche betindet, ist folgendes : 

1. Dammerde, Löss, diluvialer Scbotter.3.3 Mtr 

2. Sandiger, glimmerreicber, gelber Tegel mit Cardien 3.0 Mtr. 

3. Glimme reieber grauer Tegel mit Cardium und 

Bruchstücken von Buccinum.12.0 Mtr. 

4. Grauer Tegel, Muscbelbank mit Cardien, Congeria, 

Brardi, Mytilus, Nerita picta.5.0 Mtr. 

5. Grauer, sandiger Tegel mit Cardien Congeria Ceri- 

tbium.0.8 Mtr. 

6. Austernbank weisslich-grauer Tegel mit Perna, My¬ 

tilus Ostr. ging , Cgr., Nerita picta, Ceritb. pictum u. A. . 1.0 Mtr. 

7. Kohlenflötz.2.0 Mtr. 

8. Gelber Tegel mit Cyrena, Card. Ceritbium ... 1.0 Mtr. 

28.1 Mtr. 
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lm nördlich vöm Sajó-Thale gelegenen Gebiete befindet sich bei 

Galgócz noch ein Scburfstollen aut 70 Mtr. nordwestlich getrieben. 

Das angefahrene Flötz hat eine Maehtigkeit von 70 Cmtr. und ein 

Verfiachen gégén Nordost; die Lagerungsverháltnisse sind dieselben, 

wie die bereits Erwábnten. 

Enváhnt sei hier noch ein Kohlenausi)iss zu Kaza am Wege un- 

terhalb dér Weingárten östlich vöm Friedhofe. 

lm Gebiete siidlich vöm Sajó-Tbale wurden auf herrschaftlichem 

Gebiete 2 Kohlenvorkommen eonstatirt. 

Náchst Sajó-Ivánka ist in einem Wasserrisse nahe an dér Ober- 

fiáche ein Kohlenausbiss von 70 Cmtr. Maehtigkeit. 

Das Hangende ist ein grauer Tegel mit zahlreichen Ostracoden, 

das Liegende ein ziemlich machtiger Complex von sandigem gelben 

Tegel. 

Hier wurde angeblich vor Jahren nahe dem Ausbisse ein 34 

Mtr. tiefer Schacht getrieben, dér gegenwartig versehüttet ist; nábere 

Daten hierüber konnten nicbt ermittelt werden. 

Das zAveite Kohlenvorkommen in diesem Thede des herrscbaftlichen 

Territoriums befindet sich in einem Seitenthale des Tardona-Thales im 

Harnoczer Walde und ist unter den Namen Vecsetalalja und Biikk- 

tetőalja bekannt. Nahe dem Ausbisse im Graben wurde nacb bora 12 

ein tí Mtr. langer Stollen getrieben und ein Flötz schöner Kohlé von 

75 Cmtr. Maehtigkeit aufgeschlossen, welches ein Verfiachen von 8° 

gégén NW. zéigt. Das unmittelbare Hangende ist hier ein dunkelgrauer, 

glimmerreicher, sandiger Tegel, in Avelchem vorzüglich Cardien und 

Cyrenen vorherrschen ; demnach entspricht hier das Hangende den im 

Gebiete nördlich vöm Sajóthale beobachteten Liegendschichten, AATelcher 

Umstand andeutet, dass wir es hier mit einem anderen tieferen Flötze 

zu thun habén. 

Im südlicheu Gebiete des Sajóthales wurde noch ein Scburfstollen 

beobaebtet, und zwar im Bán-Thale bei Barcza. Hier Avurde ein 70 Cmtr. 

machtiges Flötz durch einen 42 Mtr. lángén Stollen aufgeschlossen; 

die Lagerungsverháltnisse entsprechen hier jenen am linksseitigen Sajó- 

gebiete ; das Hangende ist hier aüch eine Austernbank. 

Wenn avíi- nun die hier augefiihrten Kohlenvorkommen mit einan- 

der vergleichen, so seben A\'ir, dass sie im engsten Zusanunenhange 

stehen und theils ein Glied, tlieils die Fortsetxung jenes, auf viele 

Quadratmeilen sich erstreckenden, neogeuen Schichtencom}dexes sind, 

das sich in dem grossen tertiáren Meerbusen zAvischen den Gebirgs- 

stöcken des Bükk und dér Mátra einerseits, und dem Karpathen-Ge- 

birgszuge des Gömörer und Tornaer Comitates andererseis ablagerte. 
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4. Quantitat und Qualitat dér Kolde. Wenn maim auch im Terri¬ 

tórium dér Herrscbaft Kaza, durch ausznfiihrende Bohrunkén oder 

Schiichte mit Zuversicht auf Erschliessung mehrerer, tieferer Flötze 

rechuen kann, so beschranken wir uns bei Berechnung dér Quantitat 

dér Kohlé nur auf das Vorbandeusein eines Flötzes uud da die Lá¬ 

ger ungsverhaltnisse, abgesehen von einzelnen localen Störuugen, als 

uormal zu betrachten sind, und wir daher das Flötz als llacliliegend 

annebmen können, so ergibt síeli das Koblenquantum wie folgt: 

Wenn wir von dem 10.000 Joeb betragenden herrschaftlichen 

Gebiet ein Drittel auf Thalauswasckungen abschlagen und das Joch 

zu 1200 D0 recbnen, so bleibt eine Flache, auf welcher die Erstreckung 

des Flötzes angeuommen wird, von 7.200,000 Wird die Machtig- 

k'eit des Flötzes im Durcksckuitte mit 1*5 Mtr. — 0*79° angeuommen, 

so ergebeu sich: 5.688,000 Cubik-Klafter. Die Cubik-Klafter gering 

angeuommen mit 100 W. Ctru., ergibt sich ein Koblenquantum von 

568.800.000 W. Ctrn. 

Die Kohlé dér Herrscbaft Sajó-Kaza ist eine schwarz-braune lig- 

uitische Braunkohle, die theils aus tlach zusammengepressten Stamrn- 

und Aststiicken mit deutlicb erkeunbarer Holztextur, theils aus einer 

mehr erdigen, aus undeutlichen Pflanzenresten verschieden gemengteu, 

zabén, glanzlosen, schiefrigen, fást sehwarzen Koblenmasse bestebt. 

Im frischen Querbruche zeigt die Kohlé zumeist sehmale Streifen einer 

dichten sehwarzen glanzenden Köble mit muschligem Bruebe. 

Die Kohlé scbeint sebr consistent zu sein, da vor dem Mund- 

locbe des Schurfstollens im Harnóczer Walde (Bükktetőalljai mebrere 

Ctr. Stiiekkohle beobacbtet wurden, die seit 4 Monaten dér zersetzen- 

den Wirkung dér Athmospharilien ausgesetzt waren und nur wenige 

Risse zeigten. 

Wie allé Braunkohlen und Lignité ist aueh die fragliche Köble 

nicht cokesbar, dieselbe wird aber mit Vortheil bei Raffinirwerken, 

Regenerátorén und zűr Looomotiv-Heitzung iiberhaupt sebr gut ver- 

werthet werden können, da diese Köble jener von Ózd dér Rimamu- 

rányer EisenAverk-Gesellscbaft, und dér besten Köble vöm Gyertyán- 

thale bei Diósgyőr entspricht, welclie seit Jabren zu den verscliiedensten 

Eisenwerksprocesseu mit Vortheil verwendet werden. 

5. Schussfolgerungen. — Aus den oben angeführten Daten ist dér 

grossartige Kohlenreiehthum des in Rede stebenden Gebietes zűr 

Genüge ersichtlich und wenn wir in Betrackt nehmen, 1. dass die 

Kohlenlager überall leicht zuganglich und meist über dér Thalsoble 

gelegen sind und daher bei Gewinnung derselben keine Wasserhebung 

erforderlich sein wird; 2. dass eine feste Muschelbank ein ausgezeich- 
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netes Hangende abgibt, so dass beim Abban blos sehr wenig Zimme- 

ruug benöthigt werden wird ; 3. dass die Lage des Kohlenterrains an 

dér Mündung des Rudobányaer Thales eine iiberaus günstige ist, da 

in Letzterem grossartige Eisenerzlager und Eisenwerke bestehen und 

im Sajó-Thale díe Frrichtung einer Eisenraítinerie dureb Br. Both- 

schild mit Bestimmtheit zu erwarten ist; und wenn wir schliesslich 

in Betracbt nehmen, dass in Folge dér Zeit dér Kohlenbedarf des 

Alföld zum grossen Theile aus diesem Terraine gedeckt werden wird, 

so kaim nicht bezweifelt werden, dass die Koblenflötze des in Rede 

stekenden Gebietes die Grundlage eiues grossartigen, nachhaltigen und 

lukrativen Koblenbergbaues bilden werden. 

Kugelige und sphaerolilhische Trachyte von Schemnitz 
und dem Mátra-Gebirge 

von Dr. Hugó Szterényi. 

Vorgelegt in den Fachsitzungen dér ung. geol. Gesellschaft im Marz, April und 

October 1831. Auszng aus dem Ungarischen im „Földtani Közlöny11 Jahrg. XII. 

1882. pag. 31—81. 

Auf An reg ung des Herrn Universitáts-Professors Dr. J. Szabó 

bescbáftigte ich micb im Winter des Jahres 1880 mit dér petrogra- 

phischen Aufarbeitung dér Trachyte von Schemnitz. Bei diesen Unter- 

sucbungen ward meine Aufmerksamkeit auf den bekannten kugeligen 

Trachyt (Kugel-Diorit) von Schemnitz gelenkt, und da meines Wissens 

dieses interessante Gestein noch nicht eingehend beschrieben wurde, 

unterwarf ich dasselbe einer eingehenden Untersuchung. 

Im Verfolge dieses iuteressanteu Gegenstandes zog ich noch andere 

ahnliche Gebilde aus anderen Gegenden Ungarns in den Bereich meiner 

Untersuchungen nameutlich die bisher in dér einschlagigen Literatur 

völlig unbekanuten, kugeligen und sphaerolithischen Trachyte einzeluer 

Punkte des Mátra-Gebirges, so wie auch im Ansclduss an diese einige 

unserer Trachyte variolithischen Aussehens. 

Diesmal wünsche ich blos die Resultate meiner Beobachtungen 

über den kugeligen Trachyt von Schemnitz, die kugeligen und spbaero- 

litischen Trachyte dér Mátra zu veröffentlicheu, —- von den variolithi¬ 

schen Arten werde ich bei auderer Gelegeuheit sprechen. 

Die Untersuchung geschah an theils von Herrn Prof. Dr. J. Szabó 

wiederkolt gesamuieltem und mir geíálligst zum Stúdium íiberlassenen, 

tbeils aber an von mir gesamuieltem Matériáié, welches das Eigentbum 
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des miueralogisch-pretrograpkischen Institutes dér budapester Universitat 

bildet. 
leli kann es bei dieser Gelegenheit nicbt unterlassen, Herrn Prof. 

Dr. J. Szabó fiir die hochgesckatzten Rathschlage, wie fiir das leb- 

bafte Interessé , mit dem er meine Untersuchungen verfolgte, so wie 

auch tűr das mir überlassene Matériáié, meinen ehrerbietigen Dank 

auszusprechen. 
Beziiglich dér Reihenfolge in dér Beschreibung Iliéit ich es fiir 

zweckmassig, mit den kugeligen Tracbyten von Schemnitz zu begin- 

nen; nack diesen werde ich von den kugeligen und ahnlicben Gebilden 

im Allgemeinen, von ihrer Entstehung und Bildung, wie auch von den 

Ursachen ihrer verschiedeneu Structur spreehen, — und erst nachher 

werde ich iihuliche Bildungen von verschiedenen Gegenden des Mátra- 

Gebirges einzeln beschreiben. 

I. 

Kugeliger Trachyt aus dem Stefansschacht in Schemnitz und dessen 

angrenzende Gesteine. 

Dér bekannte kugelige Griinstein-Trachyt kommt in Schemnitz 

im Stephansschachte vor, u zw. nur an einem Puukte von geringer Aus- 

dehnung. Ich hielt es fiir zweckmassig, mich auch mit den angrenzen- 

deu Gesteinen dieses interessanten Trachytes zu beschaftigen, wenigstens 

insoweit, als letztere zűr Illustration seines Vorkommens und des 

Zusammenhanges mit denselben nothwendig erschienen, wodurch ich in 

die angenehme Lage kam, eine kurze geologische Uebersicht des Ste- 

phansschachtes gébén zu könuen. 

Dér Gefalligkeit des Herrn Prof. Dr. Szabó verdanke ich den 

hier mitgetheilten Grundriss des Stephansschachtes, auf welchem die 

Zahlen die daselbst gesammelten und das Matériáié gegenwartiger 

Untersuchung bildenden Handstiicke bezeicbnen. Die Tiefe des Stephans¬ 

schachtes ist 218 433 Meter. Ungefáhr in dér Mitte fiúdén wir in einer 

Ausdehnung von kaum eiuigen Klaftern jene kugelige Ausscheidung, 

welche den Ausgangspunkt dieser Studie bildet. 

Betrachten wir in gedrangter Kürze die Gesteine des Schaehtes. 

Am Anfangedes Stephansschachtes fiúdén wirBiotit-Trachyt, aus welchem 

dér Stephansgang bestelit, bis zu 170 (aus Verseken weggeblieben und 

karne zwischen die Punktationen und den ersten Lauf links zu stehen), 

welckesHandstück gerade von derGrenze des nach diesem folgenden j [inge¬ 

ren und nickt mehr zu diesem Typus gehörenden Trachyt genommen ist. 

Von dem Biot.it-Trachyte sei nur so viel erwahnt, dass er sowohl bei 
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dér mikroskopischen Untersuehung, wie auck in dér Flammenreaction 

sicli als Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachyt erwies, nur dass derselbe schon 

ein wenig grünsteinartig modífieirt ist. 

170 ist aus dem Liegeuden des Stephans-Gauges und wie schon 

erwahnt, an dér Grenze zweier Traehyttypen. Dem Aussehen nach 

zeigt derselbe grosse Áhnlicbkeit mit dem vorerwáknten Gesteine, wáhrend 

aber in jenem nur einerlei Feldspath (rother) wabrnehmbar war, 

besitzt dieser zweierlei Feldspathe, einen rotheu und in geringerer 

Menge einen weissen. Ersterer erwies sicli in dér Flammenreaction als 

Ortboklas, letzterer als Labradorit. Seine Gruudmasse erscbeint im 

Dünnscbliffe mebr weniger mikrokrystallinisch, stellenweise aber 

aucb mikroíelsitiscb. Dér Feldspath ist scblecht erhalten, triibe und 

zeigt in seinem Innern viele Eisenaussebeidungen. Von den farbigen 

Gemengtheilen tallt zuerst dér schmutzig-braune, seltener grünlicbe Biotit 

auf, welcber dér best erhaltene Gemengtbeil des Gesteines ist; an ein- 

zelnen prismatiscben Durcbscbnitten zeigt derselbe eine wellige Struetur. 

In geringerer Menge wie dér Biotit tindet sicb nocb ein völlig cbloriti- 

scbes Mineral in liinglicb prismatiscben Durcbscbnitten, bei delien in 

vielen Fallen die Terminál Fiaeben nocb gut zu erkennen siud, und 

diese entsprecben zumeist dér spitzeu Hemipyramide des Augits, sel¬ 

tener den stumpfen Winkeln des Amjphibóls. Quarz ist in grösseren 

Körnern sicbtbar. Zu erwabnen ist nocb, dass Calcit sowobl in Adern, 

wie aucb als Ausscheidung dér Pyroxen-Mineralien in betracbtlicber 

Quantitat vorbanden ist. 

Nacb all diesem zu urtbeilen ist dieses Gestein als ein Gemenge 

zweier Traehyttypen —- Biotit-Orthoklas-Quarz- und Ampbibol-Augit- 

Labr.-Trachyt — zu betrachten, worauf ausser den nebeneinander sicb 

befindenden erwabnten Gemengtheilen, noch das Vorkommen an dér 

Grenze zweier Gesteinstypen biuweist. 

lm Stepbans-Scbacbte weiter vordringend, folgt auf den Biotit- 

Tracbyt, wie aus dem Vorbergeheuden schon ersicbtlich, ein Amphi- 

hol-Angit- Trachyt, welcber gleichfalls mebr-weniger grünsteinartig 

moditicirt ist. 171 betindet sicb in uumittelbarer Nahe des zuvor erwahn- 

ten Typen - Gemenges und ist ein verwitterter Griinstein, dessen 

Feldspath Labradorit-Bytownit ist. Dér Ampbibol und Augit sind ganz- 

licb zu eiuem cbloritiscbeu Mineral umgewandelt, hie und da zeigen 

sicb aber nocb Spureu ibrer verschiedenartigen Terminalflachen. 

Weiter nacb Norden in 10 Meter Entfernung ist das Gestein 

172 schon viel fester, in weitaus besser erhaltenem Zustande und 

géb őrt ebenfalls zum Typus des Amphibol-Augit-Labradorit-Trachyt- 

Grünstein's. Dér Feldspath desselben ist nocb ziemlieh friseh; Am- 
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phibol und Angit, zmneist schon chloritiscb, sind liier nicht nur durch 

den Unterschied ihrer Winkeln, sondern in einzelnen Falién auch durch 

Farbe und Structur gekennzeichnet, zumal bér Amphibol, dér uoch 

stellenweise dicbroitiscb ist. 

Das nun folgende Gestein 173 beíindet sicb scbon unmittelbar vor dem 

kugeligen Trachyt und stebt mit diesem in inniger Yerbindung; es 

ist gleichfalls ein griinsteinartiger Amjaihibol-Augit-Labradorit-Tracliyt, 

mit unter dem Mikroskop noch ziemlicb gut erkennbaren Gerneng- 
íheilen. 

Und nun gelangen wir zu jenem Gesteine, in welcbem die Kugeln 

ausgescbieden sind. Dér Erhaltungs-Zustand dieses Gesteines ist sebr 

verschieden und demgemass aucli seine Festigkeit. Es ist ein 

typischer Grünstein, in welcbem aber uoeb bie und da einzelne grös- 

sere oder kleinere scbwarze Flecken als weniger modificirte Reste des 

normalen Tracbytes sicbtbar sind. 

Dér Feldspath ist nocb so gut erhalten, dass an mancben noch 

Zwillingsstreifen zu erkennen sind, diese verbielten sicb in dér Flammen. 

reaction als typisebe Labradorite; auf abnlicben Feldspatb-Gehalt lasst 

die Flammenreaction dér Grundmasse scbliessen. In zwei Handstiicken 

konnte ich in den erwabnten schwarzlieben Flecken makroskopisch 

nocb ziemlicb gianzende, grünlicb-scbwarze Amphibol-Krystalle erken¬ 

nen, wahrend in dér grünen Grundmasse die farbigen Gemengtheile 

sicb nicht mebr in erkennbarem Zustande bebnden. Den Amphibol 

untersuchte ich auch in dér Flamme und biebei iiberraschte mich seine 

geringe Schmelzbarkeit (2—3 Szabó) , was ich an diesel* Stel le aus 

dem Grunde bervorbeben muss, da ich mich spater daranf bernien 

werde. 
Unter dem Mikroskop sieht mán in dér Grundmasse versebieden 

grosse Feldspath-, Amphibol- und Augit-Krystalle; die beiden letzteren 

sind stark cbloritiscb und unterscheiden sicb auch liier zumeist nur 

durch ihre abweicbenden Terminalflácben. Eiue Ausnahme bilden die 

erwabnten schwarzlieben Flecken, in denen sicb unter dem Mikros¬ 

kop nocb ziemlicb gut erhaltene Amphibol-Durchschnitte vorbuden, 

wahrend dér Augit bier ebentalls ganz chloritisch ist. Chloritische 

Substanz erfüllt, wie bei Grünsteinen gewöbnlicb, grössere und kleinere 

Geoden, dérén Rander oder Mitte hauíig von Calcit erfüllt werden. 

Dér Feldspath ist mii unter gut erhalten, oder aber in Zersetzung 

begriffen und zeigt báufig eine zonale Structur. An einem solchen 

machte ich folgende erwabnenswerthe Wahrnehmungen: von dem Krystalle 

waren nur die áusseren Zonen siehtbar, die Mitte ist von Grund¬ 

masse eríiillt; an dem einem Ende ist derselbe, eine geringe, Abrundung 
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ausgenommen, regelmassig, das andere Ende aber nach Innen zackig und 

lasst mit Bestimmtheit erkennen, dass von dórt Feldspath-Substauz 

abgerissen wurde; an den Seiten zeigt er wellige Faltungen, welchc 

cinen von aussen her auf den Krystall wirkenden Druck voraussetzen 

lassen. 

Wahrend die Grundmasse dér vorenvahnten Gesteine zum grossen 

Tbeile mikrofelsitiscb, seltener mikrokrystallinisch ist, ist die Grund' 

masse des die Kugeln entbaltenden Trachytes vorwiegend mikrokrystal¬ 

linisch. Am deutlichsten zeigen dieses die von den shhwarzlichen Par¬ 

tién angefertigten Dlinschsliffe, dérén Grundmasse interessante Verhalt- 

nisse erkennen liisst. Ein Bliek in das Mikroskop genügt, um das eigen- 

artige Aussehen derselben wabrzunehmen; dieselbe scbeint aus einzelnen 

meist pelluciden Körnchen zusammengesetzt, welcke sieh stellenweise zu 

regelmássigen Gruppén oder Knaulen vereinigen. Auín erksamer betrachtet 

seben wir, dass die einzelnen mikroskopischen Körnchen sámmtlich 

rund sind und neben einander gruppirt grössere und kleinere rundliche 

oder ovale Aggregate bilden, ohne dass aber zwischen den einzelnen 

Körnchen irgendwelche regelmassige Anordnung zu beobachten wáre ; 

ott reihen sieh die Körnchen traubenförmig aneinander, aber mán sieht 

aucb genug uuregelmassige, nicht scharf begranzte Gestalten. Zwischen 

den einzelnen Gruppén beíindet sieh theils eine weisslich-graue isotrope 

Substanz, theils aber griinliche, viriditische Partién. 

Die einzelnen rundén Körner oder besser gesagt Kügelchen sind 

íarblos, nahezu allé von gleieker Grösse; durchschnittlich 0-06—009 

Milliméter in Durchmesser ; im gewöhnlichen Lichte ist an ihnen gar 

kein Unterschied wahrnehmbar, zwischen doppelten Nicols dagegen pola- 

risiren die meisten, Aggregat Polarisation zeigend; es gibt aber auch viele 

unter ihnen, die sieh als isotrop erweisen. Vöm Anfange dér Beobach- 

tung an hielt ick die Mehrzahl dieser Kügelchen für Feldspathkörner 

gemengt mit farblosen rundlichen glasigen Partikelchen, und es bestark- 

ten mich in dieser Ansieht auch die Flammenversuche, bei welchen 

ich fand, dass die reine Grundmasse dem Verhalten des Labradorits 

sehr nahe steht und somit mit dem Verhalten dér grösseren Krystallen 

übereinstimmt. 

Das Ganzé erinnert mich lebhaft an Vogelsang’s Cummulite, und 

wennn ich die Definition, nach welcher die einzelnen Körnchen dér 

Cummulite (die Globulite) weder physikalisch noch chemisch gleich- 

werthig sein müssen, ferner ihr optisches Verhalten verschieden und 

von einander abweichend sein kaun, in etwas weiterem Sinne nehme, 

dann möchte ich auch die oben beschriebenen, in dér Anordung dér 

einzelnen Körner gar keine Regelmassigkeit zeigenden rundlichen und 
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traubigen Aggregate als Cummulite bezeichnen, aber nur iu dem Sinne 

Vogelsang’s J), da Rosenbuseh 2) unter diesem Namen schon aussehliess- 

licb die isotropen Globulite versteht. 

Eiuigermasseu erinnert mich dieses an die Grundmasse mancher 

von Rosenbuseh (a. 0. S. 82.) erwáhnten Porphyre, wo die Feldspath- 

körner in eigenthlimlich rundlichen Formen erscheinen und dem Gesteiue 

eine scheinbare Sphárolith-Structur vériéiben; nur habén wir es bei 

diesen mit reiuem Feldsphatb zu tliuu, wahrend in unserem Falle aucb 

isotrope Körner dazwiseben gemengt sind. Wiederholt muss ich hervor- 

heben, dass diese Verhaltnisse nur in dem scbwarzlichen Tbeile des 

Gesteiues so deutlicb wabrzunehmen sind, bei deu griinlicben bingegen 

nur stellenweise, sonst aber mehr-weniger verwaschen. 

lm Gesteine ist nocli eiu geringer Gehalt, an Pyrit zu erwahnen. 

Betraehten wir nun die Kugeln selbst. Diese sitzen in dem so 

eben besebriebenen Traehyte gewöhnlich fest und besitzen gégén das 

Gestein zu sebaríe Grenzen ; mán íindet nur höcbst selten solche, bei denen 

die Grenze zwiseben den Kugeln und dem Gesteine nicht gut ausnehm- 

bar ware und wenn dieselbe auch ott auf den ersten Anblick nicht 

auffallt, wird sie durcb dass Schleiíen des Gesteines stets ersichtlich 

gemaeht. Diinnsehliffe vöm Gesteine und den Kugeln im Zusammen- 

bange konnte ich aus dieser Ursache trotz allén Bemiihungen nicht 

anfertigen. Durcb Verwitterung fallen die Kugeln beraus und mán 

siebt nicht selten solche Handstiicke, in welchen nur mebr rundlicbe 

Vertietungen an das einstige Vorhandensein dér Kugeln erinnern. 

Ilire Form ist zumeist mehr weniger die einer regularen Kugel, 

es gibt aber auch ovale, und auch jener Fali ist nicht gar so selten, 

wo zwei oder drei Kugeln mit einander verwachsen Zwillings-Kugeln 

bildend. Obzwar bei Verwachsung dér Kugeln von einer* Regelmassig- 

keit nicht die Rede sein kaim, kann ich dennoch nicht unerwahnt 

lassen, dass von den vielen Verwachsungen die ich gesehen, keine 

einzige solche war, wo die Verwachsung dreier Kugeln in einer Linie 

erfolgte, sondern immer in einem Dreiecke. 

Ihre Grösse ist verschieden, von dér einer Haselnuss bis zu jener 

einer Wallnuss. Ilire Zahl oder vielmehr ihre Menge wechselt und 

nach den mir zűr Verfügung stehenden zahlreichen Handstücken zu 

urtheilen, sind die Kugeln in dem Traehyte imgleichmassig vertheilt. 

Aeusserlich nnterseheiden sie sich kaum von dem sie einschlies- 

senden Traehyte, ihre Oberílache ist ebeníalls griinlich, hingegen sind 

*) Die Krystaliiten p. 133. 

2) „Miki-. Pkysiogi-aphie dér mass. Gesteiiy.“ p. 81. 
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sie hu Inneni grau-schwarz, nie griin; wáhrend das Gestein auffallend 

weich ist, sind die Kugeln zumeist sehr bárt, záhe und dicht, welche 

Eigenschatfen dem besseren Erhaltungs-Zustande zuzuschreiben sind. 

Audi scheint dér Kieselsaure-Gehalt dér Kugeln ein grösserer zu sein, 

worauf auch dér Umstand hinweist, dass in vielen von ihnen sebon 

makroskopisch sicli Quarcz vorfindet, wahrend iin Trachyt niclit einrnal 

un tér dem Mikroskope Spuren davon zu tinden waren. 

Das specifische Gewicbt dér Kugeln fand icb nach mehrmaligen 

verschiedenartigen Bestimmungen für 2'557 nabezu übereinstimmend 

mit dem spec. Gewickte des Tracbytes, 2'59. Den kleinen Unterschied 

mag dér geringe Pyrit-Gehalt des Letzteren verursacbt babén, da der- 

selbe in den Kugeln ganzlich íelilt. 

In ibrem Inneni ist sowobl die felsitiscbe, seltener körnige 

Grundmasse, wie auch dér Feldspatb gut erhalten; bingegen ist 

die Cbloritisirung dér farbigen Gemengtheile in ihnen auch schon ziem- 

licb vorgeschritten, obzwar bei weitem uicbt in dem Masse, wie dies 

bei dem Trachyte dér Fali ist. Mit welcben ursprünglichen Mineralieu, 

ob mit Amphibol oder Angit, wir es zu tliun habén, lasst sich makros- 

kopiscb nicht mehr bestimmen. 

Als Resultat dér mikroskopischen Untersuchung vieler Dünn- 

schliiíe will ich nur Naclifolgendes erwahnen. 

Die Grundmasse dér Kugeln ist an vielen Stellen dér obeu bescbrie 

benen Grundmasse des Trachytes sehr abnlich, nur sind in denselben 

die erwahnten cummulitischen Gebilde nicht so hantig; die einzelnen 

rundlichen Körner sind vielmehr unregelmassig zerstreut und gewöhn- 

lich zu keinen regularen Formen gruppirt. Mitunter treffen wir aber 

in den Kugeln stellenweise auch eiue rein felsitische, bald wieder gla- 

sige, isotrope Grundmasse an. Erwahnenswerth ist, dass in dér Zusam- 

mensetzung dér Grundmasse die farbigen Gemengtheile überhaupt gar 

kc'uen, oder aber wenn mán die viridítische Substanz in derselben als 

Umwandluugs-Product pyroxener Mineralien betrachtet, nur sehr unter- 

geoidnet Antheil nehmen. 

Die in dér Grundmasse ausgeschiedeuen Gemengtheile lassen 

weder makroskopisch, noch mikroskopisch irgend eine regelmassige, 

etwa radiale oder concentrische Anorduung auch nur im entferntesten 

erkennen. 

Dér Feldspaíh erweist sich auch unter dem Mikroskope als sehr 

frisch und bildet zumeist grössere Krystalle, an denen wohl oft Zwil- 

lingsstreifen wahrzunehmen sind, aber stets von Spriingen durchzogen 

sind. In dér Flarnme erwiesen sie sich als typische Labradorite, was auch 

ihre Extinction in den meisten Falién, wo eine Orientation möglich 

15 Földtani Közlöny XTI. évf. 1882. 



214 

war, bestatigte. An Interpositionen sind sie arm, und nuv in einigen 

finden sich reichlicb Glaseinschliisse vor. Hantig sehen wir aber solche 

Feldspath Krystalle, dic Tkeilchen von dér Grundmasse umschliessen; 

oft lindet mán nur zwei Enden und eine Seite, oder aber nur zwei 

Enden, oder nur zwei Seiten des Krystalls ausgebildet, wáhrend das 

Ubrige von Grundmasse erfüllt ist. Diese sind vielleicht in genetischer 

Beziehuug mit jenem Feldspath-Krystalle in Yerbindung zu bringen, 

von welehem bei Beschreibuug des die Kugeln einschliessenden Tra- 

chytes erwahnt wurde, dass sein Inneres mit Grundmasse erfüllt ist 

und die Seiten vöm Druek herriihrende wellige Faltungen zeigen. 

Höchst wahrsckeinlich habén wir es hier mit unvollkommen ausge. 

bildeteu Krystalleu zu tkun, dérén grosse Zabl wieder darauí zu schliessen 

erlaubt, dass die Krystallisirung dér Grundmasse dér Ausscheiduog 

des Feldspathes resp. dér Gemengtheile auf dér S elle folgte, worauí 

auch jener Umstand liinweist, dass mán vollkommen ausgebildete Feld¬ 

spath-Krystalle antrifft, in welcke Theile dér Grundmasse hineinragen. 

Die íarbigen Gemengtheile erweisen sich unter dem Mikroskope 

hier auch als Amphibol und Augit, beide im vorgeschrittenen chlori- 

tischen Zustande, aber in noch gut erkennbaren Krystall-Durchschuitten; 

an Menge sind beide gleich. 

Dér Amphibol ist manchmal noch gelblich-grün, selbst gelblich- 

braun, und zeigt danu in diesen Fallen geniigende Absorbtion; am 

haufigsten sind seine orthodiagonalen Durchselmitte. Iuteressant ist ein 

die rkombischen Felder noch ziemlich gut zeigender basischer Dureh- 

schnitt, in welehem zwei chloritische, einzeln schwarz umrandete und an 

den Enden abgerundete Augit-Krystalle eingeschlossen sind. Von dem 

Amphibol-Durchschnitt ist nur noch dér gr ssere Theil vorhanden, 

diesen umgibt ein breiter Bánd, dessen mit dem Ivrystalle unmittelbar 

zusammenhaugender Theil aus lauter kleinen schwarzen Körnchen 

gebildet wird; auf diesen fölgt ein breiter, farbloser, sich isotrop ver- 

haltender Strcifen, dessen Aussenseite ebeníalls von schwarzen Körn¬ 

chen umrandet wird, aber viel sckmaler, als dér erstere. Die schwarzen 

Körnchen siad nichts anderes als Eisenausscheidungen, welche mehr-weni- 

ger sowohl den Amphibol als auch den Augit haufig umranden, ja sogar oft 

ganz bedecken : aber in solch doppelten Streifen und zwischen diesen 

mit einer durchsichtigen isotropen Subsfanz habé ieh diese Umraudung 

nur bei diesem Krystalle beobachtet Von derűseiben Amphibol-Krystall 

ist noch erwahnenswerth, dass von seinem unteren Theile ein kleines 

Síückchen sarnrat dem breiteu Rande abbrach, und unweit davon in 

dér Grundmasse zu finden ist. Von einem anderen Amphibol-Krystall 
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sei uur so viel erwahnt, dass in denselben Theile eines benachbarten 

Augit-Krystalls hineinragen. 

Dér Angit ist immer griin, chloritiscb, seine Durchscknitte siud 

mannigfaltiger, als die des Amphibols, am haufigsten sind wohl die 

basiseben, nach diesen die ortkodiagonalen Durebscbnitte. Seine 

Structur ist zumeist die des Chlorites, sehr feinfaserig, strahlig. An 

Einschliissen ist sowobl dér Ampbibol, wie dér Angit sehr arai, nur 

selten linden sicb in itinen hexagonale Apatit-Tafelchen, 11111 so kau- 

figer aber sebliesseu diese auch unter verscbiedenen Verbaltnissen 

Theile dér Gruudmasse ein. 

Die in dem Gesteiue so olt Hohlráume ansfüllende chloritische 

und epidotartige Substanz fehlt in den Kugeln fást ganzlich, so wie 

aueb secundare Calcitausscbeidungen. 

Quarz-Körner kommen mitunter sehr untergeordnet vor. 

Aus den Augefiibrten ist ersichtlieh, dass das Matériái dér Kugeln 

von dem des Gesteiues nicht abweicbt und daher ebenfalls als Ampkibol- 

Augit-Labradorit-Trachyt zu betrachten ist. 

* 

Damit unser Bild vöm Stefans-Schachte ein vollkommenes sei, will 

ich noch kurz jener Gesteine gedenken, welche daselbst neben dem 

kugeligen Trachyte vorkommen. 

Unmittelbar auí den kugeligen Tracbyt folgt 175 ein dem friiberen 

ganz áhnlicher Grünstein. Die Grundmasse desselben ist felsitisch, die 

Feldspathe ziemlicb friscb u. zw. Labradorit-Bytownit, derselbe enthalt 

viel AmjpMbol und Augit, ersterer bier ebenfalls besser erhalten als 

etzteter. Chlorit-Partien haufig. 

Von da an tritt dér Ampbibol-Augit-Tracbyt bald ziirück und wie 

dieser Typus mit einem sehr verwitterten Grünstein begann, so endet 

derselbe auch mit einem solchen (176). Auf diesen folgen Trachyt- 

Breccien (177), dalin wíeder Augit-Trachyt, zuletzt aber, in dér 

Nahe des Maria-Schachtes Rhyolith. 

Nach dieser kurzen petrographischen Beschreibung des Schem- 

nitzer kugeligen ITracbytes und seiner Nachbargesteine, sei mir erlaubt, 

von den kugeligen Ausscbeidungen im Allgemeinen, von ikren Ent- 

stebungs- und Bildungs-Umstanden, wie auch von den Ursachen ibrer 

Structur-Verschiedenbeiten kurz zu sprechen. 

Die kugeligen Au'Scheidungen in verscbiedenen Eruptív Gesteinen 

15* 
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erweckten sckon seit lángé her das Interessé und ebe Aufmerksamkeit 

dér Geologeu und Petrographen und wir begegnen demgemáss in dér 

einschlagigen Literatur zahlreicben diesen Gegenstand beriihreuden 

Frageu ; da es aber gegenwartig nicht meine Aufgabe sein kann, die 

bistorische Entwicklung dieser Fragen zu besprechen, werde ieh mich 

nur auí das Allerwichtigste und Notbwendigste beschranken. 

Diese Abhandlung beschaftigt sich nicht nur mit kugeligen, son- 

dein auch mit spbaerolitischen Bildungen inpTrachyt, und da bezüglich 

dieser zwei Begriffe bisher noch keine endgiltigeUebereinkuQÍt zustande 

kam, sebe ieh mieb veranlasst, die beiden Begriffe in Bezug auí unsere 

Gesteine von eigeuem Standpunkte aus zu beleucbten. 

Das Wort SpJmerolith oder aueh Spliaerulith wurde bisher, obwobl 

es ein rein morpbologischer Begritf ist, an welches sicb weder eiu 

besonderer genetiseher, nocb ein structureller Begiiff knüpft, zumeist 

nur ílir die Bezeicknung dér in vulkaniscken Glasern (Obsidian, Fer¬ 

iit etc.) oder aber aueb in dér Grundmasse mancber Quarzporphyre 

vorkommenden mikroskopischen oder makroskopiscben rundlicben Bil¬ 

dungen augewendet, welche keine wirklich krystalliniscbe Ausbildung 

zeigen und als Hauptcbarakter eine radial-strablige Structur besitzen. 

In anderen Gesteinen bingegen nannte mán makroskopiscb sicht- 

bare krystalliniscbe, zumeist coucentrische, seltener concentrische und 

strablige kugelige Ausscheidungen, olme die Grösse in Betracbt zu zie- 

ben, Kugeln, das Gestein selbst aber kugelig. Die spaerolitiscbe und 

kugelige Ausbildung trachtete mán somit auf Grund dér Structur- und 

Textur-Verkaltnisse von einander abzusondern. Besonders Stelzner ') und 

Gohen 2) waren diejenigen, die diese Anffassung sehr unterstützen und 

diese Gebilde strenge von einander unterscheiden wollen, trotzdem 

sie die genetiscbe Verwaudtsebaft beider anerkennen, ja sogar auf 

ein und dieselbe Ursacbe zuriickíübren. 
Schon Vooelsany3) wies auí die Unbaltbarkeit einer solcken 

Anscbauuug uud Absonderung bin, und bob kervor, dass bei diesen 

Gebiklen alléin nur die Identitat dér Bildung massgebend sei, die sub- 

stantielleu, strueturellen uud eventuel andere Unterscbiede köunen nur als 

Ba-is fül- Unterabtbeilungen dienen ; so dass die ganz krystalliuischeu, 

aber gar keine regelmassige Structur zeigenden Kugeln gerade solcbe 

p „Petrograpliische Bemerkungen über Gesteino (les Altai“ von Alfréd 

Stelzner; Bernhard v. Cotta: „Dér Altai“ Leipzig 1871. p. 135. 

2) „Die zűr Dyas gehör gén Gesteine des südlichen Odenwaldes “ Heidel- 

berg 1871. p. 89. 

3) „Die Krystalliten.“ Nach dem Tode des Yerfassers herausgegeben von 

Férd. Zirkel. Bonn 1875. p. 132. 
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Sphaerolithe sind, wie diejenigen, welcbe höchstens nur Spuren oder gar 

nichts von einer krystallinischen Ausbildung zeigen und vielleicht eine 

concentriscbe oder radial-strablige Structur besitzen. Die auf diese 

Verhaltnisse basirte bekannte Eintbeilung in Cummulite, Globosphaerite, 

Belonosphaerite, Felsospbaerite und Granosphaerite zeigt am besten 

seiue aut diesen Gegenstand bezüglicbe Anscbauung. 

Von meinem Standpunkte und besonders in Bezug auf das scbon 

beschriebene und die nocb zu beschrei kenden Gesteine, bei denen, wie 

wir seben werden, wesentliche strueturelle Yerscbiedenheiten kaum 

obwalten, balte icb es fül* nothwendig, bűi dér Abgrenzung dér kuge- 

ügen von den sphaerolitischen Gesteinen, rein ausserliche Merkmale 

in Betracbt zu zieben; als kugelige Gesteine bezeicbne icb námlicb 

solcbe, in welehen die bei dér Erkaltung ausgescbiedeuen Kugeln 

wenigstens einen Durcbmesser von 5 Mm. erreichen. 

Die Gesteine mit kleineren Kugeln hingegen, mit unter 5 Mm. 

Durcbmesser, somit scbon aucb diejenigen von Erbsengrösse fasse icb 

unter dem Namen dér spliaerolitbiscben Gesteine zusammen. Die in 

diesem Sinne genommenen spbaerolitiseben, wie aucb kugeligen Ge- 

bilde sind min nacb Art ibrer Ausbildung und ibrer Structur: entwe- 

der solcbe, welcbe in’ dér Anordnung ibrer krystallinisehen Gemengtbeile 

eine gewisse Regelmassigkeit, eine zonareoder radial-strablige Anordnung, 

oder beides zugleieh zeigen — (Kugeln oder Sphaerolite mit regel- 

mássiger Structur); oder solcbe, welche bei ebenfalls völlig krystalli- 

nischer Ausbildung in dér Anordnung ihrer Gemengtbeile gar keine 

Regein assigkeit erkennen lassen — (Kugeln und Spbarolitbe mit un- 

regelmassiger Structur); endlicb aber solcbe, wo bei dér Ausscheidun^ 

die vollkommene Ivrystallisation dér Substanz nocb nicbt erfolgen 

konnte, somit dieselbe entweder nocb ganz glasig, oder aber theilweise 

scbon entglast ist. Wabreud die zwei ersten Falle bei beiden in unse- 

rem Sinne genommenen kugeligen Gebilden gleichmassig vorkommen, 

finden sicb Letztere ausscbliesslicb nur bei den kleineren, und zwar zu- 

meist bei denen dér vulkaniseben Glaser, fül* welche eigentlicb dér 

Name Sphaerolith zuerst von Werner in Anwendung gebraebt wurde; 

und wenn mán es fül* notbwendig bielte, dieselben von den anderen 

Spbaerolitben zu unterscheiden, ware es empíeblenswertb, dieselben mit 

dem Namen „Sphaerolith“ in engerem Sinne zu bezeichnen. 

Sowobl die kuge.igen, wie aucb die spbaerolitiseben Bildungen 

sind wesentlicb ein und dieselben Producte des ursprünglicben Bildungs 

Prozesses und sind demzufolge als Ansscheidungen zu bezeichnen, im Gégén 

satze zűr kugeligen Absonderung, welcbe vielen Gesteinen eigen ist, und 

dérén Ursachc vielleicht aucb in den ursprünglicb bei dér Bilduug des 
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Gesteínes vor sich gegangenen Prozessen zu suehen ist, dérén Gestalt 

aber blos bei dér Verwitterung des Gesteines hervortritt, ihre Abson- 

derung demnach erst bei dieser Gelegenheit erfolgt, und zwar in den 

meisten Fallen concentrisch sokaiig, so dass mán von den Kugeln 

zwiebelartig mehrere Schalen lostrenneu kaim und gewöbnlich nur in 

dér Mitte einen festen Kern iindet. Diese siud zumeist unregel- 

massig gestaltete, nicht selten backe, abgeplattete Kugeln, dérén Durch- 

messer oft von wenigen Zolién bis zu mekreren Fussen sehwankt. 

Eine solcke Absonderung ist genug hantig bei verschiedenen Massen- 

gesteinen, besonders aber beim Basalt und Augit-Trachyt, seltener beim 

Porphyr und Gránit zu beobaehten ; so zum Beispiel sebr sebön in dér 

Gegend von Visegrád (N. von Budapest), in den Amphibol-Trachyt-Stein- 

brüchen am rechten Ufer des Lepencz-Backes. 

Die kugelige Ausscheidung *) kingegen ist keine so kaufige Er- 

sekeinung und in dér Literatur wird dieselbe ausser in vulkaniseken 

Glasern und Pecksteiuen nur noch in Quarz-Porphyren und Dioriten 

erwabnt, bei uns aber kommen dieselben aucli in Trachyten vor. 

Von den auslandischen Kugeln sind am langsten und auck am 

besten diejenigen von Corsika bekannt, in neuerer Zeit dagegen wurden die 

vöm Altai, vöm Odenwald, von Wuenheim (Ober-Elsass), Les Boutiquiéres 
und nock einigen anderen Orten beschrieben. Soweit mir dieselben 

aus dér Besehreibung, wie auck einige aus eigener Untersuckuug 

bekannt sind, 2) unterseheiden sie sieli kauptsachlick in ihrer Structur 

respektive in dér regelmassigen Anordnung ihrer Gemengtlieile von 

den unserigen, bei welchen von einer regelmassigen Anordnung gar 

nickt die Rede sein kann. 

Zűr Beleucktung dér Structur-Versckiedenkeiten und zűr Erfor- 

schung dér Ursacben derselben, kiélt ick es fiir zweekmassig, mit den 

bekanuten Kugeln von Corsika einen Vergleich anzustelleu, und da ick 

mick spater aut dieselben berufen werde, wird es nickt iibertlüssig 

sein, dérén Besehreibung in gedrangter Kürze zu gébén. 

Die Kugeln von Corsika kommen tkeils in Quarz - Porphyren 

(zwiseken Curso und Osani), tkeils im Diorit (Grlinstein im álteren 

8iune) vor, wie diejenigen bei dér Stadt Sartenne; ersterer ist dem¬ 

nach ein kugeliger Porphyr oder nack Hauy’s Benennung Pyromerid, 

*) Weun von kugeliger Ausscheidung im Allgemeineu die Rede ist, so wird 

darunter selbstverstándlicli auch die sphaerolitische mit inbegriffen. 

-) Herr Professor Rosenbusch hatte die Freundlichkeit, Herrn Prof. Dr. 

Szabó unter anderen auch einige auslandische kugelige Quarzporphyre und Vario- 

lithe einzusenden, welche ich ebenfalls mikroskopisch untersuchte; ich werde die- 
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welcher in dér Literatur auch unter dem Namen Porphyre Napóleon 

vorkommt; letzterer aber ein kugeliger Diorit (Diorite globulaire), bekannt 

imter dera Namen Corsit. Dieselben wnrden znerst von Besson im Jahre 

1789, spáter von Hauy, Reynaud, Monteiro *) und Delesse 2) besehrieben^ 

zuletzt aber beschaftigte sich. mit denselben Vogelsang. 3) lm Diorit 

sitid die Kugeln háufiger als im Porphyr, und ist diesel* ein krystalli- 

nisch körniges Gemenge von Feldspath (typischer Anorthit), welcher 

in sebr grosser Menge vorkommt, von niclit viel weniger grünliehem 

faserigen Amphibol, wenig Quarz und von einem nicht ganz charak- 

teristischen pyroxenen Mineral. In diesem Gesteiue sitzen die bald mebr, 

bald mebr • weniger ovalen Kugeln von ganz denselben Gemeng- 

theilen bestehend, in welchen mán schon makroskopisch, viel besser 

aber u. d. Mikroskope die concentrische und radiale Anordnung derGemeng- 

theile wabrnehmen kann. Das Centrum bildet entweder alléin nur dér 

Feldspath, oder dér Amphibol, oder aber besteht dasselbe aus einem Aggre- 

gate beider Mineralien, um welches sich in mehreren Zonen abwechselnd 

sebr fein strahliger Feldspath und Amphibol gruppirt, dazwischen 

íindet mán mitunter eiuige Quarz-Körner und die Lamellen des fraglichen 

Pyroxen-Minerals; es kommt aber auch dér Fali vor, dass das Cen¬ 

trum von sehr dichter krystallinischer Grundmasse gebildet wird. — Es 

muss auch erwalint werden, dass nach Vogelsaug wohl selten (z. B. 

am Levie-Berge) auch solche Kugeln gefunden werden, bei denen mán 

eine concentrisch radiale Anordnung dér Gemengtheile nicht wahrueh- 

men kann, iu welchem Falle natitrlich im Centrum keines dererwahns 

ten Mineralien zu íinden ist. 

Nahezu gleiche Verháltnisse erwahnt Stelzuer 4) von den Kugel- 

porphyren des Altai, bei denen aber die concentrisch radiale Anord¬ 

nung zumeist um Quarz-Körner geschieht, was übrigens bei anderen 

Kugeln auch nicht selten dér Fali ist. 

Übergehen wir nuu nach all diesen Erörterungen zűr Erklárung 

dér Entstebung und Bildung dér Kugeln. Wie ieh schon des öfteren 

envahnte, steht die kugelige Ausscheiduug im eugsten Zusammenkange 

mit dér Bildung des Gesteiues, welches mán sich im urspriinglichen 

selben bei Gelegenheit weitláufiger behandeln, so bald mir von mehreren Orten 

genügendes Matériái zu Gebote stelien wird. 

9 Journal des Mines 1814 I. 

2) Bull. de la Soc. geol. de Francé. IX. 1052. p. 175. 

3) „Ueber den Kugeldiorit und Kugelporphyr von Corsika“. Sitzb. dér Nie- 

derrh. Ges. für Natúr und Heilkunde 1862. — Neues Jahrb. für Min. u. Geogn. 

1863 p. 102 u. 207. 

4) A. 0. 
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Zustande kaurn anders als heissflüssig deuken kann, und deuiuack 

körmén die Kugeln nur wahrend dér Erstammg dieses heissfliissigen 

Magmas enstanden sein. Aber aut' welche Weise ? 

Es kaim in dieser Hinsickt kaum ein Zweifel obwalten, dass die 

Erstammg dér Kugeln und die Erstarnmg dér übrigen Substanz des 

Gesteiues niebt in ein und derselben Zeit erfolgte; ferner, dass 

die Contraction, ohne welcbe eiue Erstammg nicht deukbar ist, bei 

den Kugeln eine starkere und gégén je einen Mittelpunkt zu gericktet 

war, damit dieselben als Eudresultat eine solche Form anuehmen 

konnten. Erstammg kann aber nur durck Abküklung resp. Erkalten 

erfolgen und ist dér regelmassige Gang des Erstarrungs - Processes 

und die dabei etwa vorkommenden Abnormitaten wakrsckeinlich 

durck die Art des Erkalteus, wie auch durck die damals ob- 

schwebenden Umstande bediugt. Dér regelmassige Gang des Erstarrungs 

Processes des heissfliissigen Magmas, bei den überali eine gleickmas- 

sige Krystallisation erfolgt, ist derjenige, wenn dasselbe von allén 

Seiten und in den allerkleinsten Tkeilen gleicbmássig erkaltet; — 

wenn die Erkaltung aber plötzlick ertolgt, so ist das Resultat ein 

glasartiges, nur wenig oder gar nickt krystallinisches Erstarrungs- 

Product. Ist hingegen das Erkalten kein gleickmassiges, so kann 

die Erstammg dér Gesteins-Substauz nickt nur an einzelnen Stellen 

früher beginnen, sondern es kann auch in Folge desseu ebeudaselbst 

uru je einen Punkt als Mittelpunkt eine starkere Contracticn des Mag¬ 

mas eintreten, Avass dann die kugelige Aussckeidung zűr Folge hat. 

Nur dieser Abnormitat in dér Erstammg muss die Seltenbeit dér kuge- 

ligen Aussckeidung zugeschriebeu werden. 

Es ist sekr leicht denkbar, dass die ungleichmiissige Erkaltung 

am háufigsten dórt eintritt, wo die Umstande oknebin ein plötzliches 

Erkalten hervorrufen und nur so ist es erklárlick, warum bei den vul- 

kaniscben Glásern die kugeligen resp. die spkaerolitischen Bildungen 

káufiger sind, als bei anderen Gesteinen; ferner ist auck die ausser- 

ordentlicke Sprödigkeit mancker krysiallinisck ausgebildeten Kugeln 

nur aut diesen Umstand zuriickfiihrbar. 

leli braucke nach dem Gesagteu kaum zu betonén, dass dasje- 

nige was von deu Kugeln gilt, auch auf die Sphaerolithen Bezug hat. 

Diese Voraussetzungen werden in geniigender Weise bestiitigt, 

theils durck kilnstliche Versuche, tbeils aber durch, in Glashiitten schon 

öfters uuverhofft erhaltene Kugeln und Spkaerolithe, als mán beson- 

derer* Umstande wegen die Aröllig geschmolzene Glasnasse auf uuge- 

Avüknliche Weise abkiihleu musste. Eine Reike von Beispielen liesse 

sich diesbeziiglich anfiikren, ich unterlasse aber dieselben und envákue 
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nur, dass in all (len beobachteten Falién znerst die Erstarrung dér 

kugeligen Bildungen erfolgte und nur dann die dér übrigen Theile 

dér Glassmasse, in welcher die verschieden grossen Kugeln mit schar- 

fen Umrissen eingebettet waren. Wenn wir bedeuken, dass bei dér 

künstlichen Abkühlung die Temperatur-Verhiiltnisse in dér ganzen 

diissigen Masse kaum bis ans Ende gleichmássig sein können, so ist 

leiclit zu ersehen, dass, wie schon die zahlreichen biesbezüglichen Bei- 

spiele zűr Genüge beweisen, die Ursache dér Kugelbildung in dér 

ungleicbmassigen Erkaltung zu suclien sei. 

Was fernerhin die Structur dér kugeligen Aussckeidungen aube- 

langt, so hangt dieselbe in erster Reihe davon ab, ob die in Folge 

dér ungleicbmassigen Abkiihlung an eiuzelnen Punkten erfolgte starkere 

Contraction vor dér Ausscbeidung dér Gemengtbeile des beissfüissigen 

Magmas, oder aber nach diesel- eintrat'? In letzterem Falle sind die 

Gemengtbeile in dem nocb tliissigeu Magma nach gewissen Lagen ge- 

ordnet und die nach einem Mittelpunkte zu sich starker zusammeu- 

ziehende Masse wird schichtenweise erstarren und so entstehen die 

concentrisch schaligen, zuuieist nicht ganz regelmassigen Kugeln, bei 

welcben natiirlich von irgend einer regelmassigen Anordnung dér 

Mineral-Gemengtheile nicht die Piede sein kann. lm frischen Gesteine 

fallen die Grenzen dér einzelnen Schichteu nicht auf, sie werden 

aber um so auffallender, je mehr sich das Gesteiu seiner Verwitterung 

nahert, da eigentlich die Kugeln sich auch erst dann vöm Gesteine 

lostrennen. Demzuíolge ist dies, wie schon oben angedeutet, eigentlich 

nichts anderes als eine Absonderung. 

Wenn aber die Kugelbildung dann eintritt, bevor noch die ein¬ 

zelnen Gemengtbeile aus dem heissfltissigen Magma ausgeschieden sind, 

dann hangén die Structur-Verhaltnisse dér Kugeln von dér Mineral- 

Association, respective von dem geringeren oder grösseren Schruelz- 

grade dér verschiedenen Mineral Gemengtbeile ab, insofern die schwe- 

rer schmelzbaren Gemengtheile bei höherer Temperatur krystal 

lisiren, als die leichter schmelzbaren, daber jene früher ausgeschie¬ 

den werden, in Folge dessen die sich spater ausscheidenden 

genöthigt sind, sich in ihrer Gruppirung und Anordnung ersteren 

zu accomodiren. Diese Accomodation besteht gewöhnlich darin, dass 

um das zuerst ausgeschiedene Mineral sich die anderen spater aus¬ 

scheidenden Mineral Gemengtheile radial-strahlig, oder concentrisch 

und radial-strahlig zugleich, gruppiren; — concentrisch gewöhnlich nur 

bei grösseren Kugelu, wo die einzelnen Strahlen dér Gemengtheile 

sich über einander ausbilden und somit zűr Zonenbildung Anlass gebeu. 

—• So z. B. wo in dem Magma sehr viel reine Kieselsauere vorhanden 



222 

ist, dórt sebeidet sioh dicse zuerst aus und wird in Gestalt von 

krystallinischem Quarz den Mittelpuukt bilden (Altai und mebrere 

andere Kugeln) ; oder z. B. wenn dér Feldspatb und dér Amphibol 

versebiedene Grade dér Schmelzbarkeit besitzen, wird von beiden 

Gemengtheilen dér schwerer scbmelzbare frliber ausgesebieden. Dér 

sebr basisebe Feldspatb ist demnacb dem leiebt scbmelzbaren Amphi- 

bol gegeuiiber in dér Ausscbeidung im Vortbeil; bingegen aber, wenn 

dér Ampbibol sebwerer scbmilzt, als dér basische Feldspath, so wird 

dieser, namlicb dér Ampbibol, früber ausgesebieden. Dieses letztere 

Verbaltniss tinden wir zumeist bei den Kugeln von Corsica und icb 

überzeugte mieb aucb bei soleben dureb Flammenversuebe, dass dér 

Ampbibol nocii sebwerer scbmilzt, als dér sebr basisebe Feldspatb dér 

Kugeln, seine Schmelzbarkeit ist = 0—1 (Szabó); es ist merkwürdig, 

dass wo sicb ein verkeb tes Verbaltniss voríand, namlicb wo dér 

Feldspath den Mittelpunkt bildete, dórt dér Ampbibol aucb leiebter 

schmelzbar war, zugleicb ein Beweis dessen, dass ott dér Ampbibol 

in ein und derűseiben Gesteine versebiedene Grade dér Schmelz¬ 

barkeit aufweisen kann. 

Es ist demnacb klar, dass, nachdem die ungleicb scbmelzbaren 

Gemengtbeile bei dér Kugelbildung in verschiedeneu Zeiteu ausgeschie- 

den werden, aucb in ibrer Anorduung eine gewisse Regelmassigkeit 

vorberrseben muss. 

Es kann aber aucb jener Fali eintreten, dass in dér Schmelz¬ 

barkeit dér einzelnen Mineral-Gemengtbeile entweder gar kein, oder 

aber ein verscbwindend kleiner Unterscbied bestebt; so kann es dann 

gescheben, dass die Gemengtbeile allé in ein und derselben Zeit ausge¬ 

sebieden werden und wenn dann aus irgend einem Grunde in Folge 

rascherer Abküblung, aucb die Krystallisirung dér Gruudmasse auí 

dér Stelle íolgt, so erbalten wir solche barte und zabé Kugeln, welcbe 

keine concentrisch radiale und aucb nicbt einmal eine blos radiale 

Structur, sondern eine ganz unregelmassige Anordnung dér Mineral- 

Gemeugtheile zeigen. Zu soleben gehören die schon bekannteu Kugeln 

von Schemnitz, dérén Feldspath Labradorit ist und mit dessen Schmelz¬ 

barkeit aucb die dér farbigen Gemengtbeile völlig übereiustimmen, 

wovon icb midi bei den besser erhaltenen Krystallen wiederbolt über¬ 

zeugte. Dér frisehe gliinzende Ani])bibol im Gestein besitzt denselben 

Grad dér Schmelzbarkeit wie in den Kugeln. (S. Seite 210.) Als solcbe 

werden wir weiterhin keimen lernen die Kugeln und Sphaerolithe aus 

dér Mátra. 

Was die radial-strablige Structur dér Sphaerolithe in den vul- 

kanisckcu und kiiustlicheu Glasern aubelaugt, so kann dieselbe uacb 
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bei Gelegenbeit dér rascben Contraction auf die kleinsten Theilcben 

dér erstarrenden Substanz ausgeiibten Druekes eingetreten sein, und 

nur auf diese Weise lásst sicb zugleicb die Doppelbrecbung die,ser 

Strablen erklaren. 

II. 

Kugeliae und sphaerolitische Trachyte aus dem Mátra-Gebirge. 

In Ungarn komáién die kugeligen Ausscheidungen, abgeseben 

von den Spbaerolitben dér vulkaniscben Gláser, welcbe bei Tokaj, 

Scbemniiz und in anderen Gegenden sebr scbön ausgebildet sind, 

blos in Tracbyten vor und zwar ausser den sebon bescbriebenen 

von Sckemnitz nur nocb an einzelnen Punkten des Matra-Gebirg.es, 

namentlich in dér Umgebung von Gyöngyös (Hevesei- Coniitat), náchst 

dem Dorfe Sólymos, NO von Gyöngyös umveit dér Puszta Bene, 

knapp an dér nacb Párád íiibrenden Strasse, ferner im westlichen 

Tbeile dér Mátra bei dem Dorfe Lőrinczi. Von diesen sind nur bei 

dér erst ervviihnten Localitát (Sólymos) grössere Kugeln ausgescbieden, 

dies ist demnacb cin kugeliger, wahrend die iibrigen, nacb meiner 

Auífassung spbaerolitiscbe Tracbyte sind. 

Wie in dér Einleitung sebon enváhnt, sind diese in dér einscblá- 

gigen Literatur nicbt bekannt und werden dieselben blos kurz von 

Ilerrn Prof. Dr. Szabó in seiucr Abbandlung: „Die Amphibol-Tra- 

cbyte dér Mátra in Central-Ungain“ *) erwábnt. — Meine ersten Unter- 

suebungen maebte icb an einem reieken von Herrn Prof. Dr. Szabó 

vor mehreren Jabren gesammelten Matéria!, im vorigen Sommer aber 

batte icb Gelegenbeit, diese Localitáten selbst aufzusuchen und ibr 

Vorkommen in dér Natúr zu studiren. 

A) Kugeliger Trachyt. 

Zuvor ward erwábnt, dass in dér Mátra nur an einem Orte 

kugeliger Trachyt zu iinden ist, námlich N von Gyöngyös, nacbst dem 

Dorfe Sólymos, am östlichen Fusse des gleiebnamigen Berges, wobl 

in geringer Ausdehnung, aber unter interessauten Verháltnissen. 

Icb balte es fiir nothwendig, die geologischeu VerbáltDisse des 

Solymoser Berges, sofern, dieselben auf den kugeligen Tracbyt Bezug 

') Jahrbueh d. k. k. geol. Reichsanstalt 1869. 3. Heft. 
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babén, kurz zu beriihren. Den iiberwiegenden Theil des Berges bildet 

Rhyolith (Biotit-Trachyt), den N., NO. und NW. Rand bingegen ein fes- 

ler Augit-Trachyt; ani westlicken und östlichen Abbange sind zwar 

macbtige Rbyolitb-Wande sicbtbar, zwischen ihnen tritt aber auch als 

Product einer spateren Eruption AugitTracbyt auf, dcssen Einwirkung 

auf den Rbyolitb sicb aucli in dem Umstande oifenbart, dass letzterer 

an den Berübrungs-Stellen ein perlitisches Aussehen annabm. Dér west- 

licbe Fuss besteht fást ausschliesslich aus sebr friscbem Augit-Tracbyt, 

wahrend den langs des östlichen Fusses laufenden Graben ein Trachyt- 

tufif ausfüllt, welcber von einem weniger friscben, etwas rötblichen 

Augit-Tracbyt durcbsetzt wird ; stellenweise tritt aber in enger Beriib- 

rung mit diesein ein sebr frischer, dunkelscbwarzer Tracbyt auf und 

mán ist anfangs anzunebnien geneigt, dass jener eine verwitterte 

Art von Letzterem ware. lm Graben aber gégén Síiden weiter vor- 

scbreitend, gelangen wir an eine sebr interessante Stelle, welclie ge- 

eignet ist, die Verbáltnisse des dórt, befindlichen Trachytes zu klaren- 

An zwei von einander kaum einige Meter entfernten Punkten ist deut- 

licb wabrnebmbar, dass dér frischere Tracbyt in Dyke-Gestalt den 

venvitterten durcbsetzt, und sind hier sowobl die Beriibrungssteile, wie 

auch and ere Verbáltnisse deutlicli sicbtbar. Die Maehtigkeit des Dykes 

ist im Graben etwa 5 Meter und es ist dies ein instructives Beispiel 

dafür, dass ein jüngerer Augit-Tracbyt den alteren durcbsetzt und diesen 

ein wenig veranderte. Ieh erwabne nocb, dass dér jüugere Augit- 

Trachyt ausser dem Graben auch zu fiúdén ist, und sicb von da naeb 

SO. fortsetzt, ferner dass dér altere Tracbyt báufig durch und durcb 

Sprünge zeigt, wie aucli jenen Umstand, dass die beiden beziiglich 

des Alters verscbiedenen Tracbyte makroskopiscb auf frischer Bruch- 

flache kaum zu unterscbeiden sind, bingegen auf den venvitterten 

Krusten doch einen geriugen Unterscbied wahrnehmen lassen. 

Bei dem jiingeren Gesteiu sieht mán auf dér grauen lederartigeu 

Verwitterungsflacbe nocb viele langlicbe ziemlich friscbe Angit- und 

Feldspatb-Krystalle, da diese den atbmospbáriliscben Einwirkungen 

besser Widerstand leisteten, als die Grundmasse ; bei dem alteren Ge- 

steine sind solclie Krystalle auf dér Verwitterungsflacbe nicbt mebr zu 

finden und ist die Verwitterung aucli viel starker vorgescbritten. Unter 

dem Mikroskope zeigt sicb aucli kein wesentlicber Unterscbied, die 

Gemengtheile sind dieselben, nur sind sie nicht gleicb gut erhalten ; 

dér Feldspatb erwies sicb bei beiden fiir ein und denselben. 

Was nun die Kugel-Ausscheidung anbelangt, so kömmt diese im 

jiingeren Tracbyte vor, gerade dórt, wo dieser in Dyke-Gestalt ber- 

vorbricht; die ganze Masse ist etwa 4—5 Meter dick und beiliiufig 
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ebenso hoch und erscheint als ein ziemlich grosser in den Graben vor- 

stehender Felsen; die Kugeln sind darin sofort im ersteu Augenblick 

wahrn ehmbar. An anderen Stellen suchte ich dieselben vergebens. 

Gehen wir nun zu den Hauptresultatén dér petrographischen Un- 

tersuckung, sowohl beziiglich des die Kugeln entbaltenden jüngeren, als 

aucli beziiglicb des alteren Tracbytes über. 

Das von letzterem untersuchte Exemplar ist 2 Meter vöm 

Beriibrungspunkte entfernt und ziemlich verwittert. Die Grundmasse 

ist felsitisch, mán sieht darin weissen und grünlicken Feldspatb, 

beide Bythownit-Anorthit, kurze schwarze, mehr weniger glanzende 

Nadeln, Augite und viel Magnetit. Unter dem Mikroskope findet mán diesel¬ 

ben Gemengtkeile in versehiedenem Erhaltungszustande. DiebGrundmasse 

ist sebr triibe. Vöm Feldspatb ist'nickts besonderes zu erwaknen ; ausser 

dem Angit kommt auch noeh sebr untergeorduet Amphibol vor, welcber 

nicbt als ursprünglicher Gemengtheil, sondern als ein Umwandlungs- 

Product des Augites zu betrackten ist, — da uoch im Uebergangssta- 

diuu. befindliche Amphibole nicht zu den Seltenbeiten gebören. Ausser 

diescn sind noeh eiuige Quarzkörner, wie auch Magnetit-Krystalle zu 

erwalmen. Das Gestein ist demnaeb ein Angit-Bytownit - An o > thit- Trachyt 

mit geringem Quarz-Gebalte, wobei ich bemerken muss, dass ich bei 

frischeren Exemplaren des alteren Tracbytes gar keinen Quarz, ebenso 

keinen Amphibol, hingegen aber viel frischeren Angit vorfand. 

Auf den jüngeren Augittrachyt, respektive nur auf jenen Punkt 

iibergehend, welcber die Kugelausscbeidung zeigt, mU'S ich wiederholen, 

dass dieses Gestein sebr frisch und so spröde ist, dass es in dieser 

Hinsicbt dem Obsidian nabezu gleichkömmt. Die dunkelschwarze Grund¬ 

masse desselben ist sebr dicht, stellenweise aber mikrokrystallinisch, dér 

Feldspath und Angit sehr frisch, ersterer oft glasig, mancbmal mit 

Zwillingsstreifen, dér sich in jeder Hinsicht als typiseher Anorthit er- 

wies. Dér Angit erscheint zumeist in langlichen, sebr glanzenden pris- 

matischen Krystallen, so, dass er makroskopiscb lebhaft an Amphibol 

erinnert, wofür derselbe vor Einfubrung des Mikroskopes in die Petro- 

grapbie auch thatsachlich angesehen wurde. Mit dem Augit stellte ich 

wiederbolt Flammenversuche an und fand, dass derselbe blos an den 

Ecken gescbmolzen war und sebr wenig Alkálién (Na—1, K—0) 

zeigte. 
In einem dér ír über gesammelten Exemplare fand ich einige gelb- 

lich-grüne Olivinkörner. Die Dichtigkeit des Gesteines ist — 2 65. 

Unter den Mikroskope erscheint die Grundmasse mikrofelsitisch, 

stellenweise glasig. Dér Feldspath ist sehr gut erhalten, glasig, und 

zeigt nebst den Zwillingsstreifen viele Risse. Die Krystall-Durehscbnitte 
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desselben ergaben iu den meisten Falién eine Extinction von mehr als 

30° ; zonale Structur ist selten. Sie sind sebr reich an Glaseinsehliissen, 

welche oít liings dér Ránder oder im Centrum dér Krystalle regel- 

massig gruppirt sind. Von andereu Interpositionen im Feldspath ist 

nocb dér Angit zu erwahnen, weleber sowohl in kleineren Krystallen 

als aucb in Körnern nicht selten vorkommt. 

Dér Angit kömmt dem Feldspatke an Meuge gleich, seine Farbe 

ist gelblich-braun, selten etwas griinüch-gelb, dér Elhaltungs-Zustand 

lasst kaum etwas zu wüuscben iibrig; derselbe zeigt die verschiedensten 

Durchschnitte, kömmt aber nicht nur in Krystall-Durchschnitten vor, 

sondern auch in kleinen rundlichen Körnern, ganze Aggregate bildend. 

Die Krystalle sind entweder einzelne, oder aber auch Zwillings-Kry- 

stalle, letztere zumeist polysyDthetische Zwillinge. — Die Augite sind au 

Glaseinsehliissen wie auch an Luftblasen nicht arai, andere Interposi- 

tionen aber fehlen ganzlick. 

lnterressant ist ein Diinnschliff, wo in dér Grundmasse zwei kleine 

Kiigelchen ausgeschieden erscheinen, welche sich in scharfen Umrissen 

von dér Grundmasse abgrenzen und nichts anderes sind, als mikro- 

skopische kugelförmige Ausscheidungen, in denen mán eine gelbliche triibe 

Grundmasse, mit grösseren Feldspath- und Augit-Krystallen bemerkt. 

Das Gesagte resumirt, ergiebt sich, dass das die Kugeln enthal- 

tende Gestein ebenfalls ein Augit-Anorthi.t-Trachyt ist. 

Wenden wir uns uun den Kugeln zu. 

Ich hatte Gelegenheit an Őrt und Stelle mich zu überzeugen, 

dass die Kugeln in dem zuvor beschriebenen Trachytstocke in nicht 

gleieher Menge vertheilt sind. Sie finden sich in grösster Zahl an dér 

Obertlache vor, weiter nach Innen treten sie spárlicher auf. Den athmos- 

phárilischen Einwirkungen ausgesetzt erhalt ihre Obertlache eine áhn- 

liche braune Kruste wie die des Gesteines, in welchem Falle sie dann 

natürlich nicht so fest in letzterem sitzen, als im Innern des Stockes, wo 

sie von jedweder ausseren Einwirkung geschiitzt sind. Daher kömmt es, 

dass auf dér Obertlache an manchen Stelleu nur mehr wenige Kugeln 

sichtbar sind, da die meisten herausfielen und theils am Fusse des 

Felsens liegen, theils aber auf grössere Entfernung von dem im Graben 

diessenden Wasser íortgeschleppt wurden. 
Zwischen den Kugeln und dem Gesteinc sind auch hier, wie bei 

denen von Schemnitz, immer scharfe Grenzen zu beobachten, an Menge 

sind sie aber in diesem Gesteine entsehieden in geringerer Zahl als im 

Trachyte von Schemnitz; durchschnitlich sind sie jedoch grösser und 

obwohl mán solche von dér Grösse einer Haselnuss bis zűr Faustgrösse 

íindet, besitzen sie doch durchschnittlich 11/2—2 Cmtr. im Durch- 
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messer; die íaustgrossen sind sehr selten. Ihre Gestalt ist am hau- 

figsten die einer regelmassigen Kugel, es kommen aber auck ovale 

vor; Verwachsungen zweier Kugelu fehlen kiér ebenfalls nicht, die 

Verwachsung dreier Kugelu bingegen habé ich nicht beobachtet. Ihre 

Oberflache ist hald mehr weniger glatt, bald wieder drusig, letzteres 

nahixi ich meistens bei jenen wahr, die im Graben oder aber in 

weiterer Entfemung frei herumlagen. Ihr Erhaltnngs-Zustand ist je 

nach dem ob sie den Athmospharilien ausgesetzt waren, verschieden ; 

in den Fallen wo sie vöm Gesteine noch ganz umgeben werden, lassen 

sie an Frisclie kaum etwas zu vvünschen iibrig, im entgegengesetzten 

Falle scheinen sie den Einwirkungeo dér Athmospharilien jedock bes- 

ser zu widerstehen , als das Gestein selbst. Ihre Harte hangt von den 

eben erwáhnten Umsfiinden ab; im Allgemeinen sind sie viel ziiher 

als das Gestein, obzwar sie noch immer genug spröde sind. 

Das speciíische Gewiebt verschieden grosser Kugelu ist — 2'67, 

daher von dem des Gesteines kaum abweichend. Von den makroskopi- 

schen Gemengtheilen ist in sehr dickter felsitiscker Grundmasse Feldspath 

und Angit sichtbar, ersterer ist weiss, gelblich, manchmakl auch griin- 

lich; letzterer grünlich-schwarz in glanzenden kur/.en prismatischen 

Krystallen und kleinen Körnern. 

Dér Feldspatb ist, sowohl in dér Flamme als auch nach 

Boricky’s Methode untersucht, ein ziemlich typischer Anorthit. Die 

Schmelzbarkeit des Augites ist = 1 (Szabó), somit mit dér des Feld- 

spathes übereinstimmeud. Die Schmelzbarkeit dér Grundmasse == 1—2, 

Na Gehalt = 2—3, K (mit Gyps) — 1—2. An den vou dér Ober- 

Hache genommenen Kugelu sind olt gelblich-grüne Streiíen sichtbar 

uameutlieh an dér Grenze zwischen Kugel und Gestein, und dies ist 

nichts anderes, als secundar daselbst gebildeter Epidot. 

Die Dünnschliífe dér meisten Kugelu zeigen aultalend mit einan- 

der wechselnde röthlichbraune und íarblose Zonen, gewöhnlich 3—4, 

von denen wir uns aber bald iiberzeugen können, dass dieselben von dér 

zónáién Ausscheidung das Eisenoxydes herrührt. Unter demMikroskope 

ervveist sich die Grundmasse mikroki-ystailinisch, seltener mikrofelsitisch ; 

dér Feldspatb zeigt gewöbnlich Zwillingsstreifen ; die Auslöschung dessel- 

ben deutet auf Anorthit. Dér Augit ist hier ebenfalls in den verchiedensten 

Durchsehnitten vorhandeD. Sowohl die Augite, wie auch die Feldspathe 

sind überaus reich an einíachen und doppelten Glaseinschliissen und 

Luftblaschen, Flüssigkeits-Einschliisse konnte ich aber nicbt íinden. 

Die GemeDgtheile zeigen nicht einmal Spuren von irgend einer 

regelmassigen Anordnung. Die oben erwáhnten durch Eisenoxyd-Aus- 

sclieidung entstandenen Zonen unterscheiden sich unter dem Mikro- 
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skope nur insofern von einander, dass in den röthlich-braunen Zonen 

die cinzelnen Gemengtheile, wie auck die Grundmasse von röthlichen 

Flecken beschmutzt werden, wiihrend diese in den farblosen Zonen 

gánzlich fehlen. 

An Maguetit-Körnern sind die Kugeln ebenfalls reieh, in zwei 

Üiinnsckliffen fauden sich schliesslich auch Quarz in Geoden vor. 

Nach all dem Envahnten sehen wir, dass die Kugeln mit dem 

sie umsckiessenden Gestein vollkommen identisch sind, und dem Augit- 

Anorthit-Trachyt angehören. 

Auf die Entstehung und Bildung dér Kugeln iibergehend wird 

in dem Beobachter in Folge dér geschilderten Verhaltnisse des Vor- 

kommens in erster Beibe jener Gedanke geweckt, ob die Kugeln nicht 

etwa als Einschliisse des alteren Trachytes zu betrachten sind, in welchem 

Falle die Einschliisse ibre Gestalt dieser ausseren mecbaniseben Ur- 

sache verdanken wiirden. Abgesehen von jenem Umstande, dass icb 

micb an Őrt und Stelle davon überzeugte, dass die Kugeln in nur ge- 

ringer Dicke des Dykes sich in grösserer Anzabl vortinden, nach Innen 

aber immer weniger werden, erscheint diese Annabme auch sonst un- 

wabrscheinlich, ja sogar unmöglicb, wenn wir bedenken, in welchem 

Maasse dér hervorbrechende jüngere Trachyt stellenweise auf den iil- 

teren, als auch auf den in seiner Nahe belindlicben Rbyolith urnán- 

dernd eingewirkt hat. Ich kann es kaum für möglicb haltén, dass dér 

jüngere Trachyt, die mit sich gerissenen Stiieke des alteren so intact 

belassen hatte. Die Erfahrung lehrt ferner, dass die solehermassen mit 

sich gerissenen und eingeschlossenen Gesteins-Partikel in den meisten 

Fallen, wenn auch nicht immer eckig, so doch nur wenig abgerundet 

sind. Welche abrundende Kraít — wenn ich mich so ausdrücken darf 

— hier gewirkt habén musste, um stellenweise auf einer Fláche von 

4—5 □ Cmtr. 5—6 regelmassige Kugeln hervorzubringen, ist kaum 

gut denkbar. — Nach dieser Annabme liesse sich die scharfe Grenze 

schwer erklaren, welche zwischen den Kugeln und dem Gesteine 

existirt, — noch weniger die Verwachsung zweier Kugeln, sowie an- 

dere bei dér Beschreibung erwahnte Umstande. 

Alles weist darauf hiú, dass diese Kugeln ebenfalls Ausscheidun- 

gen sind, und denselben Ursachen ibre Entstehung und Bildung ver¬ 

danken, wie andere urspriinglich kugelige^Bildungen, dérén Entstehung 

und Bildung früher angedeutet wurde; dass diese mit den Kugeln von 

Schemnitz wesentlich ganz iibereinstimmen, braucht nicht erst hervor- 

gehoben zu werden. — Was ihre Structur anbelangt, sind sie nicht 

regelmassige Kugeln, wovon die Ursache ebenfalls in dér gleichen 

Schmelzbarkeit dér Mineral-Gemengtheile zu suchen ist. 



229 

Beziiglick dieser Kugeln muss ich nur noch bemerken, dass die 

tiberaus grosse Sprödigkeit des Gesteines darauf schliessen lásst, dass 

bei dessen Erstarrung rasclie Abkühluűg erfolgte, was iibrigens aucli 

die vielen Sprünge aa dcm Trackytstocke zu bestátigen scheinen. 

B) Sphaerolithische Trachyte. 

Krystallinisch ausgebildete Sphaerolitbe kommen bei uns nur in 

dér Mátra und zwar in Trachyten vor; die auslándischen hingegen 

sind zumeist in Quarz-Porphyren bekannt, da jedock auch in manöken 

Porphyren áhnliche Sphaerolitbe wie in den vulkaniseken Glásern 

gefunden werden, bezeichnen maucke Geologen diejenigen Porphyre, 

in welchem Spkaerolitke mit krystallinischer Structur ausgesckieden 

sind, als sphaerolitische Porphyre, ieue aber mit nicht krystallini- 

schen, sondern glasigen Spkaerolitken als Porphyre mit echten Sphae- 

roliihen ; letztere wáren von meinem Standpunkte aus, wenn eine Unter- 

sc.heidung iiberkaupt nöthig, als sphaerolitische Gesteine im engeren 

Sinne zu betrachten. 

Dies vorausgeschickt, übergehe ich nuu zűr Beschreibung dér 

einzelnen sphaerolitischen Trachyte. 

1. Knapp an dér Strasse von Gyöngyös nach Párád, nicht weit 

von dér Bene-Puszta (NO von Gyöngyös) und derű als Benevár genann- 

ten Gipfel, findet mán anstehend einige kleinere Felsen, welehe sich 

von den dórt befindlichen iibrigcn áhnlich aussehenden Felsen nur 

dadurch unterscheiden, dass in ihnen in grosser Menge kleinere 

Kügelchen ausgeschieden sind, stellenweise in so grosser Zahl, dass 

dér Felsen nur aus Kügelchen zu bestehen scheint und den Namen 

eines Sphaerolithfelsens verdient. Das gauze Vorkommen dieses Ge- 

teines heschránkt sich auf eine kleine Fláche, tindet sich aber nach 

Herrn Professor Dr. Szabó1) unweit von kiér im Kallók-Thale 

ebenfalls vor, nur sind da elbst die Kügelchen in viel geringerer 

Menge und in nicht so schöner Ausbildung vorhanden. Es gelang mir 

aber trotz lángén Suchens nicht, dieses Verkommen auízutinden. 

Sowohl das Gestein, wie auch die Kügelchen sind röthlich-braun, 

frisch, ihr Erhaltungs-Zustand zumeist sehr gut. Das Gestein ist fein- 

körnig, die Sphaerolithe hingegen eher felsitisch ; diese sind in grosser 

Zahl entweder einzeln oder mehrere mit einander verwachsen im Ge- 

*) „Heves és Külső-Szolnok földtani leírása." Jahrb. dér ung. Arzte und 

Natúr forscher. 1869. 

Földtani Közlöny XXI. évi. 1882. 16 
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steine ausgeschieden ; die Gestalt ist beinahe imraer eine regelmassige 

Kugel, ihre Grösse die einer Erbse und noch kleiner. Die Grenze 

zwischen dem Gesteine und den Sphaerolithen ist wobl gewöknlick 

eine scbarfe, sie siud aber dennoch mit einander so eng verwachsen, 

dass es leicht möglich war von dem Gesteine und den Ktigelchen zusam- 

mén Dünnschliffe anzufertigen. Auf die enge Verwacksuug zwischen Ge- 

stein und Sphaerolithen zeigt auch jener Umstand, dass in Folge dér 

Verwitterung die Kiigelchen aus dem Gesteine bloss in geringer Menge 

herausfallen, auch noch im Grus meist mit Theilen des Gesteiues 

verbuuden bleiben. Ihre Vertheilung im Gesteine ist eine ziemlich gleich- 

massige, abgesehen von einzelnen Stellen, wo dieselben in so grosser 

Menge auftreten, dass vöm Gesteine selbst kaum etwas sichtbar ist. 

Von den Gemengtheilen kann mán im Gesteine makroskopisch 

sehr írische grössere und kleinere Feldspath- und Augit-Krystalle 

und Körner wahrnehmen; dieselben lassen auch die Sphaerolithe 

erkennen, so dass mán sich schon makroskopisch von dér gleichen 

Mineral-Association beider tiberzeugen kann. Ihr Feldspath ist Anor- 

thit, die Schmelzbarkeit dér Augite stimmt mit dér des Anortkites íiber- 

ein, welcker aber anch die Schmelzbarkeit dér Grundmasse (1—2) 

sehr nahe steht. 

Das specifische Gewicht beider ist = 2-67. 

Im Dünnschliffe zeigt das Gestein eine überwiegend mikrokrystal- 

linische seltener glasige Grundmasse, dérén Mikrolithe Feld>pa h und 

Angit sind, die mitunter eine regelmassige lineare Anordnung zeigeu, 

besonders in dér Nahe grösserer Krystalle. Seine Einsprengliuge 

sind sehr frisch und sind, wie wir bereits wissen, basischer Feldspath 

nnd Angit; ersterer ist entweder sehr rein oder aber von Iuterposi- 

tionen getriibt, bildet grössere Krystalle oder kleinere Körner, letzterer 

ist sebön gelblich-braun in verschiedeuen Durchschnitten, zumeist aber 

typische Struetur zeigend ; Zwillinge sind selten, doch sind dieselben 

aber mitunter auch polvsinthetisch, zerbrockene Augit-Krystalle sind 

durchwegs so hantig, dass ick diesen Umstand nicht unerwahnt las¬ 

sen kann. 

Wenn wir die Dünnschliffe mit einer Lupe untersuchen, nehmen 

wir die Grenze zwischen Sphaerolithen und Gest ún gewöhnlich als 

eine gelbe Kreislinie wahr, ferner, dass die Kügelchen etwas dünkler 

und dichter siud ; auch köuuen wir schon bei diesel* Vergrösserung 

die Ursache dessen erkennen, wariun die Sphaerolithe so eng mit dem 

Gesteine verknüpft sind. In mehreren Fallen kann mán uamlich wahr¬ 

nehmen, dass von den Sphaerolithen einzelne Augit- oder Feldspath- 

Krystalle in das Gestein hineinragen, wodurch natürlich beide enger 
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mit einander verbunden werden. Dass diese Krystalle—zumeist Augite 

■— von den Sphaerolithen aus in das Gesteiu hineinragen, und nicht umge- 

kehrt, liisst sicli daraus folgern, dass ihr grösster Theil in den Sphae¬ 

rolithen steckt und höchstens ein Drittheil von denselben im Gesteine 

zu seben ist. 

Unter dem Mikroskope zeigen die Sphaerolithe ahnliche Verhalt - 

nisse, wie das Gesteiu ; die die Grenze bezeichnende gelblich-braune Linie 

erwies sich als Eisenoxyd-Ausscheidung. Die Grundmasse dér Sphae- 

rolithe ist ein weuig triib, demzufolge die Mikrolithe nicht so schön 

sichtbar sind, als in dér Grundmasse des Gesteines und erweckt im 

Allgemeinem den Eindruck, als ob dieselbe nicht in solchem Maasse 

individualisirt wáre, wie letztere. Von dem Feldspathe und dem Augite 

ist da«selbe zu sagen, wie von denen des Gesteines. Von einer regelmas- 

sigen Anordnung dieser Gemeugtheile ist gar keine Spur, ich kann aber 

jenen Umstand nicht unerwahnt lasseu, dass in den meisten Durch- 

schnitten dér Sphaerolithe die grösseren Feldspath- und Augit-Krystall • 

in dér Mitte Platz nehmen, wáhrend uahe dér Peripherie die kleine- 

ren zu fiúdén sind. Was die ins Gestein hineinragenden Krystalle anbe- 

langt, erscheinen sie bei grösserer Vergrösserung noch besser und mán 

kann sich iiberzeugen, dass die in den Sphaerolithen steckenden und 

die ins Gesteiu hineinragenden Theile ein und derűseiben Individuum 

angebören. Mán findet aber nicht nur grössere, sondern auch manchmal 

klcinere Krystalle als Bindeglieder, doch gibt es auch solche Sphaero¬ 

lithe, wo mau keine ins Gesteiu hineinragenden Krystalle sieht und 

diese sind es wahrscheinlich, welche bei dér Verwitterung des Gesteins 

leichter herausfallen. 

2. Bei Párád (Gsevicze), unweit dér Glashiitte (SO von der- 

selben), auf dem dórt Verespart genannten Plateau, mitten im Walde, 

bin ich von Bruchstücken hingeleitet auf einen kleinen Felsen von kautn 

einigen Fuss in den Dimensionen gestossen, welcher dem eben beschrie- 

benen sehr ahnlich ist, nur scheint er nicht in so frischem Zustande 

wie dieser zu sein, ferner sind die Sphaerolithe in diesem Gesteine 

in viel geringerer Menge ausgeschieden, als im früheren und wáhrend 

bei jenem die Substanz des Gesteines in einzelnen Falién zuriiektrat, 

ist dieselbe hier constant vorwiegend. Die Verháltnisse dér Sphaero¬ 

lithe und des Gesteines sind ganz dieselben wie bei den ersteren und 

das dórt diesbeziiglich Gesagte gilt auch fúr dieses Vorkommen ; von 

dem Resultate dér mikroskopischen Untersuchung beabsichtige ich bloss 

Folgendes hervorzuheben. 

Sowohl dér Feldspath, als dér Angit ist háufig in nicht scharíen 

Umrissen vorhanden, mitunter sogar stark abgerundet. Interessant 

10' 
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sind in manchen Augit-Krystallen die in ihnen in grosser Menge vor- 

kommenden sehr feinen und klemen, niclit gut bestimmbaren farblosen 

Nadelchen, wic aucb in vielen Feldspath-Durchschnitten die zahlreichen 

Augit-Einschlüsse, welcbe stellenweise dieselben ganz erfülleu. — 

Aggregate oder vielmehr gruppenweise Ausscheidungen von Feldspath- 

und Augit-Körnern sind hier aucb keine seltene Erscheinung und es ist 

in einem Dünnschliffe eines von vorwalteudcm Angit und geringerem 

Feldspath besonders enváhnenswerth, wo auf einem verhaltnissmassig 

kleinen Raume so viele Körnél* ausgescbieden sind, dass dieselben aut 

einander cinen gegenseitigen Dinek ausiibeud sicli platt driickten und 

baki eiue regelmassig, bald wieder unregelmassig vieleckige — am 

háufigsten sechseckige — Gestalt annahmeu; am Rande dér Gruppé 

siebt mán aber aucb rundliche Formen. Zwillinge von Augiten sind 

nicbt gar so selten. In dér Grundmasse seien noch viele lángé Apatit- 

Nadeln als Einschlüsse erwáhnt. Yon denSphaerolitben aus in das Gesteiu 

ragende Krystalle fehlen wohl hier auch nicht, sind aber viel seltener, 

als bei den vorigen. 

Sovvohl dieses als das zuvor besebriebene Gesteiu ist ein sphae- 

rolitischer Augit-Anorthit- Trachyt. 

Was mm die Entstehung und Bildung dieser Sphaerolithe anbe- 

langt, glaube ich nach dem oben Gesagten midi in keine weitere 

Erörterungen einlassen zu müssen, uachdem das, was von den Kugeln 

im Allgemeinen gesagt wurde, aucb auf diese Giltigkeit hat, und wie 

wir aus dér Beschreibung entnehmen können, fiúdét das dórt Angeíührte 

auch hier genügende Bestatigung; auch wissen wir, dass zwischen 

Kugeln und Sphaerolithen nur ein Grössen-, sonst aber kein wesent- 

licher Unterschied existirt. Die Ursache des Grössen Unterschiedes 

lasst sich leicht begreifen, wenn mán bedenkt, dass, au je mehr Púnk. 

ten, aus welchem Grunde immer, eine innere Contraction eintritt, 

die Ausscheidungs Gestalten oder in diesem Falle die Kugeln um so 

zahlreicber, aber zugleich auch um so kleiner werden rnüssen. Auf 

Grund jenes oben erwálmten Umstandes, dass namlich in mehreren 

Sphaerolithen Augit- und Feldspath Krystalle in das Gesteiu hinein 

ragén, glaube ich, dass die Annahme nicht unmotivirt sei, dass in 

diesen Fallen die Kügelchen schon ausgescbieden und die erwahuten 

Krystaile schon ganz erstarrt waren, als die iibrige Masse des Ge- 

steines zűr Krystallisation gelangte. 

2. Lörinczi, Mulató hegy. — lm westlichen Theile des Mátragebir- 

ges befindet sich bei dem Dorfe Lörinczi, am linken Ufer dér Zagyva 

eine niedere und unanselmliehe, aber in geologischer Hinsicbt höchst 

interessante Berg-Kuppe, welcbe unter dem Namen Mulató-hegy be- 
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kannt ist. Auf dér NW-Seite desselbeu finden wir imter ziemlick ver- 

wiekelten Verkiiltnissen sphaerolitische Gesteiue von verschiedener Aus- 

bildung. 

Auf derű Mulató-liegy treten kauptsacklick zwei Trachyttypen 

auf: ein sehr frischer, kleinkörniger, basaltiscker, schwarzer Augit- 

Anorthit- Trachyt und ein rötklicher, oft rhyolitbischer Angit- Andesin- 

Oligoklas-Trachyt, dérén gegenseitige Verkáltnisse stellenweise so com- 

plicirt sind, dass es sekwer und nur nach langerer Untersuckung möglich 

ist, diesbeziiglich ins Reine zu kommen. Áru deutlichsten jedoch zeigt 

sich ikr Verhaltniss zu einander an dér NW-Seite des Berges, wo an 

einzelnen Punkten die Berührungs-Stellen beider Typen gut sichtbar 

sind, und wir finden auch daselbst genügende Anhaltspunkte dafiir, dass 

dér sckwarze Angit-Anortbit-Trachyt den rötblichen Augit-Andesin- 

Oligoklas-Trachyt durclihrach, wo dann auch diejenigen Veranderuugen 

gut sichtbar sind, wele'ie dér jüngere Trachyt an derű alteren verur- 

sachte ; letzterer (dér röthliche) nahru stellenweise einen rhyolithischen 

Zustand an, hald wieder zeigt derselbe litkoidtische Structur, wie auch 

hin und wieder irn Grossen sichtbare Fiúi dal-Structur. Mit dieseu aber 

war die Einwirkung dcs jüngeren Trachytes auí den alteren noch 

nicht zu Ende. 

An dér Grenze dér zwei Typen, aber merklich naher zuur rötk 

lichen tritt hauptsacblich die sphaerolitische Modification auf, und ich 

karú auf den Gedanken, ob die sphaerolitische Ausscheidung nicht 

mit einem oder anderen Trachyt wesentlich im Zusammenkange stehe 

und ob dieselbe uicht auch in Folge dér Einwirkung dér spateren 

Eruption entstanden sei ? Ich fand auch wirklich diese Annahme bestatigt, 

und erwahne diesbeziiglich nur Folgendes: 

An eiuer Vereskövágó genannten sehr interessanten Stelle sehen 

wir, dass den rötblichen Trachyt stellenweise ein schwarzer, peck- 

steinartig aussehender Trachyt bedeckt, welcker mit ersterem mit- 

unter enge verkniipft ist, und in welchem auch sparlich sphaeroli¬ 

tische Ausscheidungen vorkommen, ferner finden wir in Berükruug 

mit dem rőtben Trachyt oder aber in nackster Nake desselben 

den völlig spkaerolitisch ausgebildeteo Trachyt mit ebenfalls pech- 

steinartiger Grundmasse, dessen Lagerungsverkaltnisse in vielen Falién 

mit denen des rőtben Trachytes Iihereinstimmen. In Berübrung mit 

dem jüngeren Trackyte fand ich den sphaerolitiscben nie vor. Ausser- 

dem stimmt dér filtere rőtbe in petrograpkiseker Hiusicht, sowohl was 

die Mineral-Association, als auch was die Ausbildung dér einzelnen 

Gemengtbcile anbelangt, und was unzweifalhaft sehr wichtig ist, auch 

betreffs dér Qualitát des Feldspatkes, mit dem sphaerolitiscben Trachyt 
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überein, — so, dass allé diese Umstande zu dér Folgerung berechtigen, 

dass dér rötlilicbe und dér sphaerolithische Trachyt ilirera Wesen nacb 

eiu und derselbe, und zwar Augit-Andesin-Oligoklas-Trachyt sei, nur 

dass Letzterer sich in rnebr verandertem Zustande befindet. Dass aber 

dieses dér jüngere Augit Trachyt verursacht babé, erscbeint um so mo- 

tivirter, nachdem dieser in nácbster Náhe liegt und wie oben bereits 

erwáhnt, auch in au derei* Bezielmng auf den alteren Tracbyt einwirkte. 

Was nunmehr den spbaerolithiscben Tracbyt selbst aubelaugt, 

ist dieser sehr mannigfaltig und mán lindet diesbeziiglicb sebr inte- 

ressante allmalige Uebergánge bis zűr scbönsten und vollkommensten 

sphaerolitbiseben Ausbilduug. Als Ausgangspunkt Kann die reine pecb- 

steinartige Varietat dienen, welcbe in engem Verháltnisse mit dér 

spbaerolitbiseben steht, letzterer bat sieb gewissermassen aus jenem 

gebildet, da wir tbeils solcbe Stücke tinden, in denen nur zerstreut 

bie und da kleine Spbaerolitbe auftreten, tbeils aber auch solcbe antref- 

ten, in denen dieselben in grösserer Zabl vorbauden sind, und schon an 

den spbaerolitischen Trachyt erinnern. Scliliesslicb treten die Spbaero- 

lithe in den Gesteinen immer reieblicher auf, so dass sie, sicb innig 

aneinander schmiegend, eine polyedriscbe Gestalt annebmen und dem 

Gesteine eine miemitische Structur verleihen. 

Lassen wir nuu die kurze petrograpbiscbe Bescbreibung dér ein- 

zelnen Abstufungen folgen, und beginnen wir mit dér rein pecbsteinar- 

tigen Varietat. 

Das Gestein ist ganz pecbsteinartig; in einer pecbscbwarzen, glasi- 

gen, sammtglanzeuden Gesteinsmasse sind laugliche gelblicli-weisse Kry- 

stalle ausgeschieden, welcbe Feldspatb zu sein scbeinen ; ausser diesen 

siebt, mán uoch biu und wieder zerstreut griinlicb-gelbe Epidot-Köru- 

chen. Das Gestein selbst ist von zahlreichen Sprüngen durcbsetzt und 

besonders auf dér Oberflacbe bröekelig. Sebr interessant ist an einern 

vor Jahren von Herrn Professor Dr. Szabó gesammelten Exemplare 

ein röthlicber Einscbluss, welcber mit Bestimmtheit als Ueberrest des 

rőtben Traebytes zu erkennen ist und abermals die enge Beziehung 

ersicbtlicb macbt, welcbe zwischen dieser Modification und dem rötb- 

lichen Trachyt bestebt. 

Die Flammenreaction (Szabó’s Metbode) dér pechsteinartigen Sub- 

stanz ergab folgendes Resultat. I. Versuch: Na = 1, K = 0, Scbmelz- 

barkeit = 1—2, Qualitat dér Scbiuelze weiss, ein wenig emaillirt. 

11, Na = 2, K = 0, Sckmelzb. = 3, Qual. dér Scbmelze = weiss, in 

dér Mitte emaillartig, an den Randeru blasig. III. Versuch mit Gyps : 

Na = 3—4, K = 3. Die zu den Versucbe genommenen scbwarzlicben 

Körnél* wurden in dér Flamuie blass, und decrepitirteu sebr bettig; 
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an den weisslichen büsigen geschuiolzenen Körnera zeigten sicli in 

den meisten Falién einzelne schwarze Püoktchen als scheinbar nicht 

gescbmolzeue Parti keleken dér in die Flamme gebrachten Sub- 

stauz. lm Glasröhrchen erhitzt verráth die Gesteins-Substanz einen 

ziemlicb grossen Gehalt an Wasser. 

Die lánglichen gelblieh-weissen Feldspatbe erwiesen sich in dér 

Flamme als Andesin-Oligoldas, makroskopisck sieht mán an denselben 

nicht selten auch Zwillingsstreifen. Die Dichtigkeit dieses Gesteines 

ist 2 57. Unter dem Mikroscope siebt mán in dér glasigen homogén 

erscheinenden Grnndmasse grössere und kleinere farblose glasige stark 

gesprungene Krystalle, ferner öfters wellenförmige schmale lichte 

Schnürcben, welcbe lebhaft an eine Fluidal-Structur eriunern, ferner 

unregelmassige braungelbe Streifen von verschiedener Lángé, und in 

einem dér Diinnscbliffe auch noch ein mit dér Loupe deutlich vvahr- 

nehmbares lichteres rundliches Fleckchen. 

Die Grundmasse ist wohl in grossem Maasse glasig, aber nicht homo¬ 

gén, sondern es wimmelt in derselben von dér grossen Menge dér 

verschiedeuen Mikrolithe. Die glasige Substanz ist bald dunkel, bald 

lichtbraun gefárbt, welcher Farbenunterschied ott in ein und demselben 

Dünnschliffe in aufeinander folgenden schmalen Streifen wechselt, und 

die makroskopisch angedeutete Fluidal-Structur hervorruft, wenigstens 

nur scheinbar, da dieselbe in Wirklichkeit ein, durch streifenweise ver- 

schiedene Farben-Nuancen entstandeues Phaenomen ist. 

Die Mikrolithe sind theils weiss, theils griinlichbraun, letztere 

gewöhnlich lánglicher als die ersteren und zeigen verschiedene Grade 

dér Durchsichtigkeit, in den meisten Falién siud sie aber noch genug 

durchsichtig, um sie als doppelbrechend zu erkennen. Die Feld- 

spaíA-Natur dér weiss en Kryslállchen zeigt sich zűr Gentige im 

polarisirten Lichte ; wáhrend die farbigen lánglichen Nadeln, als Augit- 

mikrolithe zu erkennen sind. 

Unter dem Mikroskope erweisen sich die rissigen Felspathe eben- 

falls fiir Plagioklase mit sehr schwankenden Auslöschungs-Graden von dér 

kleinsten bis zűr grössten Grenze variirend. An Einschlüssen sind sie 

sehr arm. 

Die zahlreichen unter dem Mikroskope wahrzunehmenden Sprünge 

sind wahrscheinlich mit Epidot erfiillt, welches Miueral auch an dér 

Oberfláche des Gesteins als Zersetzungs-Product vorkömujt, ausserdem 

sind auch Epidbtkörner einzeln und in Gruppén in den Dünnschliffeu 

nicht selten. Von diesen Sprüngen will ich nur noch so viel bemerken, 

dass dieselben mit den sphaerolitischen Ausscheidungen in irgend einer 

Beziehuug zu stehen sckeineu, da wie wii’ seben werden, mit dem 
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stuíenweisen Auftreten dér Sphaerolitlie die Zald dér Spriinge sicli 

vermehrt; dieselben nehmen mehr und raebr kreisförmige Gestalten an 

und es scheint, als oh die Ausscheidung dér Sphaerolithe urn diese 

erfolgt ware. Von einer solchen kreisförmigen Linie sieht mán auch 

das in einem Dünnschliífe vorliandene ruude lichte Fleckchen umgeben, 

welches ein schon in dieser pecbsteinartigen Varietát erscheinender 

Spkaerolitk ist, nur in noch sehr kleiner, beinahe mikroskopischer Ge- 

stalt. Die Substanz desselben ist den des soeben beschriebenen Gestei- 

nes áhnlick, wir tinden in ganz gleicher Grundmasse dieselben Mikro- 

lithe bloss sind diese kiér viel kleiner und die Unterscheidung derselben 

ist nur bei starkster Vergrösserung möglich. 

Dieses Gestein ist demnack eine pecksteinartige Modification des 

Augit Andesin-Oligoklas-Trachytes oder die makroskopisck sicktbaren 

langlicken Feldspatli-Krystalle in Betracht gezogen, ein Pechstein-Porphyr, 

in welckem die Sphaerolith-Bildung begann. 

Uebergekend auf jene Gesteine, in welchen die Spkaerolitke sehon 

in grösserer Anzahl aufzutreten beginnen, erwákne ick nur so viel, 

dass sie wokl geniigend pecbsteinartig sind/aber dock nickt in solckem 

Maasse, wie das vorker Besckriebene. Ikre Farbe ist liehter, dér Glanz 

matt ; die grösseren Feldspáthe — ebenfalls Audesin-Oligoklas — 

werden mit Zunahme dér Sphaerolitke seltener. Die Flammenreaetion 

dér Gesteinsmasse stimmt mit den vorigen überein. Die mikroskopi- 

sche Untersuchung ergibt ebenfalls ganz dieselben Verkáltnisse. 

Was die Sphaerolithe anbelaugt, sind diese von lichterer Farbe, 

als die Substanz, in welchen dieselben eingebettet sind und in jeder 

Hinsickt identiseh mit den Kügelcken des im Folgenden zu besprecken- 

den vollkommen spkaerolitiscken Gesteines. 

Wie bereits erwahnt, kommen diese letzteren am NNW.-Gekange 

des Mulató-hegy zwischen den zwei Trackyttypen (von dem Woh- 

nungsgebaude dér Arbeiter etwa 150 Sckritte) auf ein kleines Terri¬ 

tórium beschrankt vor; sie bilden einige unanseknlicke Blöcke, an 

dérén verwitterter Oberílache nickts besonderes auffallt, kingegen zei- 

gen sie auf den írischen Bruekhácben interessante Verkáltnisse, und 

nackdem in ihrer Ausbildung wakrnekmbare Untersckiede existiren, 

müssen sie einzeln besprockeu werdeu ; die Unterscheidung macke ick 

nach ikren bei dér Excursion erhaltenen Nummern, 564 (10/8 1881) und 

574 (1% 1881). 

Das Ge-tein 564 ist im Allgemeinen ebenfalls pecbsteinartig, licht- 

braun, sammtglánzend und von geringer Festigkeit. Selbst das uubewaif- 

nete Auge niinmt auf dér írischen Brucktlácke die kleinen knotenartigen 

Erkebuugen wakr, die nickts anderes sind, als in autánglicker Ausbil- 
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dung síeli beíindeude Spbaerolithe. Sie siud mit dér Gesteinsmasse noch 

eng verbunden, sehr selten íindet mán aber aucb solcke, die schon 

von dér Grundmasse getrennt sind] und] in Bezug auí die Gestalt 

den Sphaerolitben schon naber steben. lm Gesteine zerstreut sieht mau 

auch hier langliche gelblich-weisse Feldspatk-Krystalle, die sicb in 

dér Flamme als Andesin-Oligoklas erwiesen. Dió Gesteinsmasse ist an 

Alkálién ziemlich reich, Scbmelzbarkeit = 3. lm Glasrokre erhitzt 

gibt das Gesteinspulver ziemlich viel Wasser ab. Epidot-Körner und 

Adern sind im Gesteine nicht selten. — Specifisches Gewicht = 2*45. 

Unter dem Mikroskope sieht mán eine glasige dunkelbraun ge- 

fárbte Grundmasse, in welcher sich zahlreiche Feldspath- und Augit- 

Mikrolithe belinden. 

Die Anordnung dér Mikrolitbe ist meist ganz unregelmassig, bloss 

in einem Dünnschliffe fiúi dal. 

Die schon bekannten Sprünge siud hier zumeist auch von einer 

gelblichen Substanz erfiillt, ihre Gestalt ist halbkreis- oder kreisförmig, 

und wenn wir die von den Sprüngen umschlossene Substanz betrach- 

ten, finden wir, dass die glasige Substanz etvvas zuriiektritt, wahrend 

die Mikrolitbe kleiner und enger aneinander gereiht sind, welcher Um- 

stand ebenfalls die anfangliclie Shpaerolitbildung beweist. Vollkommen 

abgeschiedene und ausgebildete Spbaerolithe nahm ich in keinem dér 

vielen Dünnschliffe wahr. 

Die grösseren Feldspath-Einsprenglinge sind stark von Sprüngen 

durchsetzt, bei einzelnen sind auch Zwillingsstreifen zu beobachten. 

Ihre Extinction ist wohl sehr oft eine geringe, ich fand aber auch 

über 30°, was auf die unbestimmte und somit unverlassliche Orienfation 

deutet. 

An Interpositionen sind die Feldspathe sehr arm ; in manchen 

sieht mán Aggregate von sehr kleinen farblosen Nadeln, die aber selbst 

bei starker Vergrösserung nicht entziffert werden konnten. In den 

meisten dér Dünnschliffe finden wir ferner langliche oder runde Hohl- 

raume, secundar mit Epidot erfiillt. 

Die folgende Yarietat 574 ist dem Aussehen nach ganz ahnlich 

zu dem soeben beschriebeuen Gestein, nur zeigt dieselbe einen mehr 

vorgeschrittenen Grad dér Spkaerolithbiidung. Hier kann mán schon 

mit freiem Auge Wesen und Bedeutung dér auf dér ganzen Über- 

flache des Gesteines sichtbaren rundlichen Erhebungen erkennen; — 

dieselben sind hier schon besser begreuztund keben sich von dér Grund¬ 

masse viel deutlicher ab. Das Gestein selbst ist etwas fester, als das 

vorige und von Rissen ebenfalls stark durchsetzt, in welchen Epidot nicht 

selten ist; grössere gelblich-weisse sanidinartige Feldspatk-Krystalle 
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— gleickfalis Andesia-Oligoklas — íindet mán in geniigender Menge, 

jedocb bei weitem nicht so viel, als im bescbriebenen Pechsteinpnr- 

pkyr. Das Verhalten dér Gesteinssubstanz in dér Flamme gleicbt dem vöm 

5ö4 und ist in dér Tabelle ersichtlich. Dér Wassergehalt ist bedeutend 

— Spec. Gewicht 2.42. 

Die Diinnschliffe sind lichtbraun und nur stellenweise so dunkel, 

wie die des friiheren Gesteines; dieselben scheinen aus lauter 

rundlicben Partién zusammengesetzt, dérén jede einem aufanglicken 

Spbaerolitben entsprickt, die Grenzen bilden liier aucb die öfter er- 

wahnten Dinien. 

Die glasige Substanz tritt noch mehr in den Hintergrund. Die 

selbe wird besonders im Inneni dér rundlicben Partbien krystalliniseb, 

in denen die Feldspatlí- und Augit-Mikrolitbe sebr didit aneiiiauder 

gedrangt erscbeinen. 

Wenden wir uns nun dem gut ausgebildeten spbaerolitiscben 

Trackyte zu. 

Wie wir bei den zuvor besprocbenen Gesteinen sahen, ist die 

Spbaerolitbbildung stufenweise eríolgt, wahrend aber bei jenen die Ab- 

souderung keiue vollkominene und die anfanglicben Spbaerolithgebilde 

von dér Gesteinsmasse áusserlicb gar nicbt, mikroskopisch nur wenig 

versebieden waren, sind liier diese Verbiiltnisse viel auffallender, so dass 

die Spbaerolitbe sicb selion dér Farbe nacb vöm Gesteine unterscbei- 

den. Letzteres ist scbwarz, samm'glanzend, und ist in vieler Hinsiebt 

dér bescbriebenen peebsteinartigen Modification sehr ahnlich ; die Spbae 

rolitbe bingegen sind lichtbraun, manchmal grau, selten schwarz und 

glanzlos. Dieselben sind bald in geringerer, bald in grösserer Menge 

aus dér schwarzen Grundma>se ausgescbieden und es lassen sicb diesbe- 

züglich sebr interessante Abstuíungen und Uebergünge beobacbten. — 
In dér peebsteinartigen Substanz zerstreut kommen aucb bie und da 

gelblich-weisse Feldspatb-Körner und Krystalle vor, welche mit dér 

bisberigen übrreinstimmer.d, sicb ebenfalls als Andesin-Oligoklaserwiesen. 

DieGesteiussubstanz entbalt wenig Wasser, welches in derGlasröbre unter 

ziemlicb beftigen Decrepitiren entweieht. — Das spec. Gewicht ist 

2.56. 
Die Kügeleben silzen liier aucb enge, aber mit wabrnebmbareu 

Grenzen im Gesteine; ikre Grösse ist zumeist gleicb und entspricbtdér 

Erbsengrösse, es gibt wobl aucb etwas kleinere, grössere bingegen 

sind sebr selten und erreicben aucb dann nicbt cinen Durcbmesser von 

iiber 5 Mm. Die gewöbnlicbe Gestalt ist die eiuer Kugel, dórt aber, 

wo sie in grösserer Zabl nebeneinander auttreten, sind sie an den Be- 

rLibrungsstellen ein wenig abgeplattet. — Die Durebsekuitte dieser 
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Sphaerolitbe zeigen einc innere breite lichle und eine aussere schmale 

etwas diiuklere Zone, in dér Mitte aber gewöhnlich ein farbloses Korn 

oder einen etwas grösseren Feldspath-Krystall. Dér Gehalt an Wasser 

ist in den Kügelcken sebr gering, das spec. G wiebt derselben be- 

tragt 2.53. 

Die Grenze zwiscben den Spbaerolitben und dér Gesteinssubstanz 

bildet gewöbnlieb eine gelblicbe schmale Linie. 

Unter dem Mikroskop zeigt die Gesteiosmasse abnliche Verbalt- 

nisse, wie die friiker bescbriebenen Varietáten; dieselbe ist sebr wenig 

gefarbt und hauptsácblicb von Feldspath- und Augit - Mikrolitben 

zusammengesetzt; glasige Substanz sebr untergeordnet. Einzelne düuk- 

lere Tiipfchen rübren von feinfaserigen Epidotausscheidungen bér. Hie 

und da siebt mán auch einzelne glasige, rissige grössere Plagioklase 

eingestreut, die an Einschlüssen sebr arm sind. 

Die Sphaerolitbe unterseheiden sich unter dem Mikroskope kaum 

wesentlich von dér sie einscbliessenden Masse ; die Grenze zwiscben 

beiden, welche mit dér Loupe als schmale gelbe Linie erscheint, löst 

sich kiér in winzige Piinktchen aut. Sie sind ganz licbt und gleich- 

falls ein krystallinisches Gemenge von Feldspath- und Augit-Mikro- 

litlien, glasige Substanz sieht mán nur sebr spiirlich. Die Mikrolithe 

Hegen sebr dicbt nebeneinander und mán kann nacb langerer Beobach- 

tung mit Bestimmtheit wahrnehmen, dass die Mikrolithe gégén die 

Mitte zu dichter aneinander gedriingt sind, wie gégén die Peripherie 

zu. In dér Anordnung dér Mikrolithe ist anfanglick gar keine Regel- 

massigkeit wahrzunebmen ; nacb genauer Beobacbtung mebrerer Díinn- 

schliffe aber falit uns doch, besonders bei mancben Praeparaten, eine 

gewisse Regelmassigkeit insoferue aut, als die Mikrolithe ikre Ricbtung 

gégén den Mittelpunkt zu nebmen scbeinen, und dadurcb an eine un- 

deutlich strahlige Structur erinnern; am besten ist dies bei denjenigen 

wabrnekmbar, bei welcben in dér Mitte ein Feldspatk-Krystall sitzt. 

Diese Sphaerolitbe erinnern zunáchst an Vogelsang’s Felsospbaerite, die 

keine deutlich ausgebildete Structur besitzen. 

Icb erwahnte bereits, dass im Innern vieler Sphaerolitbe, zumeist 

in dér Mitte, ein grosser Feldspatk-Krystall, in einzelnen Fallen sogar 

eine von 3 — 4 Individuen bestehende Krystall-Gruppe sitzt; manck- 

mal sind diese jedoeb uicht in centraler, sondern in excentriscber Stel- 

lung und in letzterem Falle besitzen die Sphaerolitbe keine regelmas- 

sig runde Forni, sondern sind niehr oder weniger gestreckt. Die glasigen 

rissigen Feldspátbe zeigen meist Zvvillingsstreifung. Unter dem Mikro¬ 

skope falit die dünklere und licktere Zone dér Sphaerolitbe kaum 

auf, bingcgen überzeugt mán sich, dass dies in dem Umstaude zu 
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sucheu sei, dass gégén die Randern zu braun-gelbe Körner in grosser 

Menge dicht an einander geháuft sind, wodurcb dér periplierische 

Theil verdunkelt wird. Diese Körner fehlen wolil in dér Mitte auch 

nicht, docli korúmén sie daselbst sparlicher vor. Mancbmal kominen 

zwei, drei oder sogar mebrere Spbaerolitbe mit einander verwacbseu 

vor, an dérén Grenzen die braunen Körner sicb ebenfalls massenbaft 

ansammeln und eiue dunkle Zone verursacben. — Icb muss noch 

erwahnen, dass im Iunern eines Spbaerolitbs ein grösserer, ein wenig 

scbon veranderter grünlicher Augit-Krystall, in einem andern wieder 

Bruchstückcben eines solcben sicb vorfanden, beide aber ganz abge- 

rundet. 

Weiter oben bei Aufzáhluug dér verscbiedenen Ausbildung des 

spbaerolitbiseben Tracbytes batte ieb erwáhnt, dass an einer Stelle 

in unmittelbarer Nahe dér volkommeu spbaerolitbiseben Ausbildung und 

mit diesem aucb in engem Zusammenbange ein eigentbümlicbes nicbt 

aus Spbaerolithen, sondern aus kleinen polyedriscben, baufig rbombo- 

idiseben Gestalten zusammengesetztes licht-braunes Gestein verkömmt, 

welches ich früber fül* eine eigentbiimlicbe Ausbildung des spbaerolitbiseben 

Tracbytes bielt.J) Spater aber batte icb Gelegenbeit, an Őrt und Stelle 

die allmaligeu Uebergange zwiseben dem sphaerolithiscben Tracbyte 

und dér envabnten Varietat zu beobaebten. 

Bevor ich micb diesbeziiglicb in die nothwendigen Details ein- 

liesse, muss icb erwahnen, dass Herr Professor Dr. Szabó diese 

polyedrisebe Varietat iu seiner wiederholt citirteu Schriít2) als „an 

miemitische Textur erinnernda bezeiebnet. Vielleicbt ist es nicbt über- 

biissig binzuzuíügen, dass das Wort „Miemit“ sicb auf eine aus polye¬ 

driscben Gestalten zusammengesetzte körnige Varietat des Dolomits 

beziebt, welcher zuerst von Miemo iu Toscana bekannt wurde, am 

sebönsten ausgebildet aber bei dem Dolomit von Rakovácz (Szeréin) 

vorkömmt. Spater erwiihnt Haidinger3) ein ahnlicbes Ausseben, nur 

in kleinerem Masse, aucb von einem böhmischen Basalte (Jenczovitz 

in dér Niibe von Mellük) und einem tyroliscken Ivalke (Trixlegg, 

Hilariberg) und betrachtet es als eine besondere Varietat dér Textur, 

zu dérén Bezeicknuug er den Namen „Miemita vorscklagt. Unser Ge¬ 

stein erinnert entsebieden an eine solche Textur und naehdem diese 

Bezeichuung mit Recht auí dasselbe anwendbar ist, möcbte icb es 

unter dem Namen „miemitischer Trachyt“ als eine besondere Varietat, 

’) S. Földtani Közlöny 1881. XI, S. 158 (Sitzungsberichte). 

2) Heves és Külső-Szolaok megyék földtani leírása. 1868. p. 91. 

3) Handbuch dér bestimmenden Mineralogie. Wien 1845. p. 292 
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resp. Modihcation des sphaerolithischen Trachytes in oie Literatur ein- 

fiihren. 

Bei Beschreibung des sphaerolitbischen Trachytes wurde erwáhnt, 

dass zwischen den Sphaerolithen und dér sie umschliessenden Sub- 

stanz, betreffs dér Ausbildung wechselnde Verbaltnisse existiren ; bald 

ist die Gesteinsmasse vorwiegend und enthált nur wenig Spbaerolithe, 

bald wieder tritt die Gesteinsmasse zuriiek, in Folge dér in grosser 

Zabl ausgeschiedenen Spbaerolithe, meistens jedocb haltén sich Ge¬ 

steinsmasse und Spbaerolithe das Gleichgewicht. Wen 1 wir die Spliae- 

rolithe dér letzteren betrachten, seben wir, dass dieselben zumeist einzeln 

in dér Gesteinsmasse eingescblossen sind und eine regelmassigeKugelge- 

stalt besitzen ; selten sind sie zu zweien, dreien oder gar vieren mit einan- 

der verwachsen, in welcbem Falle dieselben an ibren Beriibrungsstellen 

ein wenig abgeplattet sind. Wenn wir die Spbaerolithe jener Hand- 

stiicke betrachten, wo dieselben vorwiegen, dann bemerken wir bei 

den meisten dér Kügelchen nicbt nur an einer, sondern an zwei, drei 

Stellen Fláchen, je nach dér Zabl dér sicb beriihrenden nachbarlicben 

Spbaerolithe. Bei jenen aber, wo die pechsteinartige Gesteinsubstanz 

von dér grossen Zabl dér Kligelehen verdrangt ist, hűden wir schon 

unter dieseu mehr-weniger polyedrische, fünf-secbseckige Gestalten, 

dérén Zabl mit Zunahme dér Spbaerolithe mehr und mehr wacbst, so 

dass unter den stufemveisen Uebergangen sich ancb solche vortínden, 

bei denen die polyedriscben Gestalten, oder besser gesagt die rnehr- 

flachigen Kügelchen mit den regeiruassigen Kiigelchen in gleicher Zabl 

auftreten, ja sogar letztere überwiegen, in welcbem Falle jedocb von 

dér Gesteinsubstanz kaum mehr Reste vorbanden sind. Endlich aber 

verschwindet letztere ganz und das Gesteiu besfeht nur aus enge an 

einander liegenden Sphaerolithen, zwischen denen mán nur sehr wenig 

regelmássige Kugeln mehr bűdet. Dies ist das eigentbümlicbe, interes- 

sante miemitische Gestein, dessen vollkommenste Form diejenige ist, 

die aus einem Aggregate nur polyedrischer Individuen zusammenge- 

setzt erscbeint. Die Grösse dieser polyedriscben Gestalten entspriebt natür- 

lich den Dimensionen dér Spbaerolithe. Als wicbtiger Umstand sei 

nocb erwáhnt, dass mit Zunahme dér Spbaerolithe ihre Farbe auch 

lichter wird und schliesslich die miemitischej Varietát mehr-weniger 

grau-weiss ist. 

Sein Vorkommen betreífend will icb nur noch anfíihren, dass das- 

selbe nicht weit SW-licb von dér Fundstelle dér Varietáten 564 und 57, 

am scbönsten auftritt, ferner an einzelnen Stellen auchim Vörös-Kővágó- 

bruch, in beiden Falién in unmittelbarer Náhe und in enger Verbin- 

dung mit dem typischen sphaerolitbischen Tracbyt. An ersterem Orte 
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sieht raan an dér Obertláche eiues sicb aus dér Erde 2—3 Fuss hoch 

erhebenden Felsens sphaerolithischen Traehyt. Unter dieseru sieht 

mán verschiedene Abstufungen, hauptsaehlich aber solche, wo die 

polyedrischen Gestalten in grosser Zabl auítreten ; zu unterst folgt 

dann die miemitische Varietat, welche sich mebrere Fuss tief unter 

dér Erde íortsetzt, so dass ich die schünsten Handstiieke nur dureh 

Graben gewinnen konnte. Bemerken niuss ich noch, dass in Folge dér 

Einwirkung dér Athmosphaerilien die Kügelchen aus dem Gesteine 

leieht herausfallen und den Bódén rings bérűm in Unmasse bedecken. 

Dér typische raiemitische Traebyt besteht, wie bereits erwáhnt, 

aus lauter klemen polyedrischen (5- 6-eckigen) Gestalten, zwischen 

delien dér Zusammenbang zumeist so lockerund in Folge dessen dasGestein 

ziemlich bröckelig ist. Die gewöbnlicbe Farbe des Gesteins ist grau- 

weiss; es gibt aber auch solche, dérén Obertláche von Eisenoxyd rotli 

gefarbt erscheint. Das Gesteiu sieht sehr homogén aus, und mán 

möchte einzelne schöne Exemplare davon elier tűr ein homogenes 

Mineral, als für eiu Gesteiu haltén; mit dér Loupe betrachtet gelingt 

es aber in dér dichten Gesteinsmas e einzelne glanzende langliehe 

Nadeln, seltener grösscre ahnlich aussehende glasige Krystalle zu - fin- 

deu, die ot'fenbar Feldspathe sind, und zwar ebenfalls Andesin-Olujo- 

klose Auf dér Obertláche mehrerer Handstiieke sieht inán einzelne 

schwarze Streiíen oder kleiue Tüpfchen von Epidot. Ferner kommen an 

dér Obertláche einzelner Exemplare, dünne Krusten eines gelblich-weisen, 

mattén, kaum oder ganz undurchsichtigen, ott nierenförmig bis trau- 

bigen, ziemlich barten Minerals vor, welches dureh Sauren nicht ange- 

riífen wird. In derFlamme ist das Verhalten dieses Minerals vollkom- 

men negatív 

Nacli dem Ausgliihen hatte dasselbe ein erdiges Aussehen und 

zertiel mehr-weniger zu Staub, welcher Umstand auf Wasserverlust 

erinuert. FTm mich davon zu überzeugen, erhitzte ich einige Köruchen 

in einer Glasröhre, wobei ein sehr geringer Wassergehalt zu beobaeh- 

ten war. Diese Besultate deuten auf eine wasserhaltige Kieselsáure- 

Varietat Ilin und seinen gesammten Eigenschaften nach eutspricht dies 

Mineral zunachst dér Kacholong Varietat des Hyalith’s ; leider biu ich 

aber nicht im Besitzc geniigenden Materials, wesshalb ich diesmal keiue 

weiteren Versuche damit anstellen konnte. 

Die Flammenreaction dér miemitischen Substanz ist nahezu dem 

Verhalten dér Sphaerolithe gleich, was in Folge dér oben bespro- 

chenen Verbaltnisse sehr natürlich erscheint. Wassergehalt kann im Glas- 

rohre nicht nachgewiesen werden. Das spec. Gewicht des Gesteines 

ist nach verschiedener Art bestimmt = 2’52. Die Dünnscbliffe sind 
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weisslich, mit dér Loupe betrachtet erscheint ihre Substanz, von eini- 

gen zerstreut darin vorkommenden grössereiUglasigen Feldspath-Krys- 

tallen abgesehen, gauz homogén; mán sieht nichts anderes als ein aus 

einzelnen vielseitigen Figuren zusammeugesetztes Netzwerk, welches 

bei manchen Dünnschliffen auch dadurch nocb auffallender erscheint, dass 

die einzelnen fiiní- und sechsseitigen Figuren durch hellere Linien 

begrenzt werden. 

Unter dem Mikroskope sind die Verhaltnisse jenen dér gut aus- 

gebildeten Spkaerolithe abnlich. Die homogén scheinende Substauz ist 

ein krystallinisch dicbtes Gemenge von weissen durchsichtigen und braunen, 

bei gewöhnlicber Vergrösseruug triiben, seltener gauz durchsichtigen Mi- 

krolithen. Die weissen Mikrolithe sind hier ebenfalls Feldsjgcithe, die 

griinlich-braunen aber Augite; sie zeigen nicht einmal Spuren von einer 

regeimassigen Anordnung. Brauné Körncheu treten auch hier zerstreut 

auí, aber bei weitem in geringerer Menge, wie bei deu gut amgebil- 

deteu Sphaerolithen. Glasige Substanz fehlt nahezu gánzlich, aber eine 

schmutzig-graue, triibe Substanz íindet sich in lein zertheiltem Zustande 

in deu meisteu dér Diinnsckliffe. Grössere Feldspath-Krystalle fehlen, 

wie sclion angedeutet, hier auch nicht und sind ikrem optischen Yerhalten 

nach ebenfalls Plagioklase, sie sind wohl sehr frisch und glasig, aber 

Kissé und Spriinge zeigen sie in nur geriuger Zalü ; bemerkenswerth ist, 

dass sie zumeist nur in Bruchstücken vorhanden sind, ganze Krystalle 

sieht mán seltener; ihre Lage in den vielseitigeu Figuren ist eine gauz 

unregelmassige. Die Grenzlinien innerhalb des Netzwerkes sind zieru- 

lich scliarf, gewöhnlicb lichter gefarbt als die iibrige Substanz. — Epi- 

dot-Körner íinden sich in jedem dér Düuuschliffe zerstreut vor. 

Wenn wir min die hier kurz beschriebenen Varietiiten und Abstu- 

fungen mit einauder vergleichen, íinden wir, dass zwischen denselben 

wesentliche Unterschiede betreífs dér Substanz nicht obwalten, es exi- 

stiren nur dér Verschiedenkeit dér Ausbildung entsprechende Abwei 

chungen. Sammtliche sind aus Aggregaten gleichartiger Mikro'itlie- 

zusammengesetzt und in jedem dersclben fauden wir ein und dieselbe 

Fehlspath-Species unter gleichen Yerhaltnissen und mit kaum verschie- 

denem Habitus ausgeschieden Unterschiede und Verschiedenheiten in 

einzelnen Eigenschaften haltén Sehiitt mit dér st ilenweisen Ausbildung. 

So ist die Farbe immer lichter geworden mit dér Vervollkommnung dér 

sphaeroütischen Ausbildung, was wieder auf die Verschiedenheit des 

Wassergehaltes zurückzufuhren ist, welcher mit dér Ausbildung dér 

Spkaerolithe abnimmt und so auf die Farbe vöm Einfluss ist. Die gla- 
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sige Substanz sálién wir gleichfalls stuíenweise schwinden, je nach dem 

(lie Sphaerolith - Ausscheidung vorgeschritten war. Gewisse Spriinge 

nahmen wir in zunehmender Menge und wechselnder Gestalt so lángé 

wahr, bis die gut ausgebildeten Sphaerolitbe auítraten, dérén bestán- 

dige Umrisse sie zu bilden schienen. In ihrem spec. Gewichte zeigen 

sie ganz geringe Untersehiede und wenn dér Unterschied bei 564 und 

574 nicht ganz unbedeutend scheint, so ist dies den zablreicben Sprün- 

gen, grossem Wassergehalt und etwa anderen zufalligen Ümstanden zu- 

zuschreiben. Besonders beaehtenswertbist jene nicht verkennbare Aenlich- 

keit und jener stuíenweise Uebergang, welcher sicli irn Verhalten bei 

dér Flammenreaction dér verschiedenen Abstufungen zeigt; bei gleichem 

Alkalien-Gehalte sind jene Verhaltnisse sehr wiclitig, welche sicli bei 

dér Schmelzbarkeit und bei dér Bescbaffenbeit dér Schmelze enviesen, 

da diese zugleich berufen sind, auí die Bildungs-Umstiinde das nötliige 

Licht zu werfen, wovon noch untén kurz die Rede sein wird. Mán kaim 

namlich wabrnehmen, dass bei einer Abweichung dér Schmelzgrade, 

die Bescbaffenbeit des Schmelzproduetes des cinen, dem gewölmlicheu 

Zustande des anderen entspricht, was sehr lehrreich bei dér pechstein- 

artigen und der“sphaerolitbiscben, ferner zwischen derletzteren und dér 

miemitischen Substanz beobachtet werden kann. 

Auf dér 245. Seite ist das Verhalten dér einzeln beschriebenen Gesteins- 

substanzen in dér Flamme (Szabó’s Methode) tabellarisch zusammenge- 

stellt, wobei zu bemerken ist, dass dieselben Resultate wiederholter 

Versuche sind. 

Ich hielt es ferner auch ftir nothwendig die in dér Tabelle ange- 

íiibrten Substauzen dér Einwirkung concentrirter Salzsaure auszusetzen 

und mit dér Lösung Flammen-Versuche zu macben. Nach Verlauf von 

24 Stunden trat bei keinem eine weseutliche Aenderuog ein, nur von 

dér pecbsteinartigen Substanz wurde die Saure ein wenig grünlich-gelb 

von dem in Lösung übergegangenen Eisen ; eine mehr weniger intensive 

aknliche Farbe zeigten die iibrigen nur nach 48 Stunden. Das Verhal¬ 

ten dér Lösuugen in dér Flamme war eine ziemlich gleiche, es zeigte 

sich starker Na und K Gehalt, aber nur wenig Ca. 



245 

I. Versuch II. Versucü III. Versuchjj 

Oie Substanz 
Schmelzbarkeit Schmelzbarkeit mit Gyps. | 

Na K 
Grad 

Beschaffen- 
lieit 

Na IC 
Grad Bescliaffen- 

lieit 
Na K 

Die reine 
pechsteinarti- 
ge Substanz. 

(schwarz) 

1 0 1—2 weiss, ein we- 
nig emailartig 

2 0 3 

weiss, an den 
Randern bla- 
sig dasandere 

emailartig 

3-4 

3 l 
Pechsteinarti- 
ge Substanz. 
in welcher hie 
und da schon 
Sphaerolithe 

auftreten. 
(braun-schw.) 

1 0 1—2 
braunlich- 

weiss, ein we- 
nig emailartig 

2 0 3 
weiss, das 

ganze email¬ 
artig 

3 3 

Die in dér 
vorigen sich 
vorfindenden 
Sphaerolitlie. 

1 0 1 braun, kaum 
verandert 

2 0 2 
weisslich, mit 

wenigen 
Blasen 

3 2 

564 (*% 1881) 
braun- 

schwarze 
Erhebungen 

1 0 1—2 
weiss, stark 
angeschwol- 

len 
1—2 0 2-3 weiss, blasig 3 2-3 

574 («/8 1881) 
braun- 

schwarze 
Erhebungen 

1 0 1 2 

angeschwol- 
len, weiss, ein 
wenig email- 

artig 

1—2 0 2—3 weiss, blasig 3 2 

Die pechstein- 
artige Sub- 
stauz des 

sphaerolithi- 
schen Trachyt 

1 0 1 braunlich- 
weiss 

2 0 2—3 
weiss, das 

ganze email¬ 
artig. 

3 2-3 

Die innere 
lichte Sub¬ 
stanz dér 

Sphaerolithe 

1 0 0—1 unverandert 1-2 0 1—2 
ein wenig. 
emailartig 

weiss. 

3 2 

Die aussere 
dunkle 

Substanz dér 
Sphaerolitlie. 

1 0 0-1 
braunlich- 

weiss 
1-2 

! 
0 1-2 

weiss, ein 
wenig email¬ 

artig. 

3 2 

Die typisch 
miemitische 
Substanz 

(grau-weissj 

1 0 0-1 
ganz weiss, 

sonst unver¬ 
andert 

1-2 0 1-2 
weiss, ein 

wenig email¬ 
artig. 

3 2-3 

Mittlere Ab- 
stufung 
zwischen 

Sphaerolith 
und Miemit 

1 0 0-1 weiss 1-2 0 1-2 
weiss, ein 

wenig email¬ 
artig. 

3 2 

Földtani Közlöny XII. évf. 1882. 17 
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Schliesslich muss ich mit einigen Worten dér Entstehungs- und 

Bildungs-Verhaltnisse des Lörinczer spbaerolitbischen Trachytes geden- 

ken, insoweit icb darauf aus den oben bescbriebenen petrograpbi- 

scben Untersucbungen und den Beobachtuugen an Őrt und Stelle tol- 

gern kann. 

Es wurde erwabnt, dass dér scbwarze Anortbit-Trachyt das Pro- 

duct einer spateren Eruption ist, als dér rőtbe OligoklasAndesin-Tra- 

cbyt und dass die spbaerolitbisebe .Yarietat am scbönsten an dér 

Grenze dieser beiden auftritt, ferner dass allé Umstande darauf bin- 

weisen, dass die Substanz des rőtben und die des spbaerolithiseben 

Tracbytes ein und dieselbe ist, nur in verscbiedener Modification; die 

eine ist zumeist rbyoliíhisch, die andere aber pechsteinartig. Es erlei- 

det kaurn einen Zweifel, wenigstens ist es böcbst wahrscheinlicb, dass 

diese Modificationen dér Einwirkung des jüngeren Tracbytes auf den 

filteren zuzuscbreiben sind, wobei es jenem, wie es scbeint, gelang 

einen kleinen Tbeil des letzteren zu scbmelzen, welcbe geschmolzene 

Masse bei ibrer abermaligen Abküblung einen pecbsteinartigen Zustand 

annabm und zugleieb in einem Tbeile Sphaerolitbe ausscbied. 

Die Aussebeidung dér Spbaerolitbe ware bier aucb auf die wei- 

ter oben dargelegten Griinde zurückzufiihren, und wie verscbiedene 

Umstande bei dér Abküblung gewirkt babén müssen, gelit am besten aus den 

oben gekennzeicbneten Varietaten dér spbaerolithiseben Ausbildung 

hervor, bei denen in dér pecbsteinartigen Substanz die Spbaerolitbe bald 

ganzlich feblen, bald nur bie und da einzeln ausgeschieden sind, in 

anderen Stücken aber schon in etwas grösserer Zabl erscbeiuen, 

dann wieder állmaiig in grosser Menge, bis sie endlicb überwiegen 

und nacb und nacb die pechsteinartige Substanz ganz verdrangen. 

Nacb diesen Verháltnissen zu urtbeilen, scbeint es alsó, als ob die 

die spbaerolitbisebe Aussebeidung berbeiíiibrenden Ursacben die Ge- 

steinsmasse in versebiedenem Zustande ibrer Erstarruug angetroffen 

batten Darauf weisen aucb die zwei bekannten Abstufungen dér an- 

fánglicben spbaerolithiseben Ausbildung (564 und 574) bin, dereu Sub¬ 

stanz im vorgesebrittenen Stádium dér Erstarruug gewesen sein mag, 

als die dér Spbaerolitb-Ausscheidung günstigen Umstande eintraten, 

so dass die vollstandige Erstarrung eher erfolgen musste, bevor die 

Spbaerolitbe sich vollkommen ausbilden konnten; das sebeinen aucb 

die bei dér Beschreibung betonten zablreicben, hantig kreisrunden 

Sprünge zu beweiseu, welche als Eolge dér spat sieb eingestellten 

starken Contraction zu betraebten sind. Die im Innern resp. in dér 

Mitte dér meisten, gut ausgebildeten Sphaerolithe beobaebteten leiebt 

schmelzbaren Fe'dspatb-Krystalle (Ar.desin-Oligoklas) gébén gleicbfalls 
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Anlass zűr dér Annalime, dass sich die Kiigelchen aus einer in vorge- 

schri ttenem Stádium dér Krystallisatiou sicli belindliehen Masse ausscbie- 

den, in welcber die grösseren Feldspath-Krystalle gewiss schon ausge- 

schieden waren. Demzufolge niochten dieselben wohl bei dér Sphae- 

rolitb-Ausscbeidung als Stiitzpunkt dienen, eine dcutliche, regelmassige, 

d. b. radialstrablige Anordnung dér mikrolitbiseben Gemengtheile konnte 

aber wegen dér vorgeschrittenen Krystallisation, nicbt mebr eríolgen, son- 

dern dieselben accomodirten sicb gewissermassen, soweit es das Stádium 

dér Erstarrung eben noch zuliess, an die als Stützpunkte dienenden Feld- 

spatb-Krystalle. Wie wir sahen, konnte mann bei dér mikroskopischen 

Untersucbung auch die Spuren einer radial-strahligen Anordnung dér 

Mikrolitbe bei denjenigen Spbaerolithen beobachten, in dérén Mitte 

ein grösserer Feldspath-Krystall Platz nabm. Dér stark glasige und 

rissige Zustand dér grösseren Feldspath-Krystalle bei allén bekannten 

Abstufungen liisst ebenfalls die vorhin angedeuteten Verhaltnisse ver- 

muthen. 

Dórt, wo vermöge gewisser Umstande in derű grössten Tbeil dér 

Gesteinssubstanz, eventuell in seiner ganzen Masse an enge neben 

eiuauder befindlicben Punkten eine starkere Contraction eintritt, wird 

dér überwiegende Theil dér Gesteinsmasse, respektive das Ganzé zu 

kleinen Kügeleben. zu Spbaerolithen. Es ist sehr natiirlich, dass diese 

enge nebeneinander ansgescbiedenen Kiigelchen, aufeinander gegenseitig 

einen gewissen Druek ausüben und sicb dadurch in ibrer Ausbildung 

bindern, in Folge dessen statt den Kiigelchen dér Yielseitigkeit des 

Druckes entsprecliende polyedrische Gestalten entsteben, oder aber auf 

nnserem speciellen Falle angewendet, die miemitische Varietiit liervor- 

gebt, die am vollkommensten dann ist, wenn die Sphaerolithe in so 

grosser Zahl und so enge nebeneinander sicb ausbilden, dass kein ein- 

ziger eine kugelige Gestalt annebmen konnte ; in diesem Falle erscheint 

das ganze Gestein aus polyedríscben Gestalten zusammengesetzt. Dass 

aber ausser dem gegenseitigen, sozusagen von Innen aus wirkendeu 

Druck dér Sphaerolithe, auch ein ausserer Druck, niimlicb derjenige 

dér Gesteinsmasse mitgewirkt babén mag, geht aus jenem Umstande 

hervor, dass, wie erwahnt wurde, je tiefer mán dringt, mán eine desto 

typischere rniemitiscbe Ausbildung antrifft. 

Den diesbezüglichen Einfluss dér Gesteinsmasse illustrirt böehst 

instruetiv ein Handstiick, das von ahnlicbem Ausseben ist, wie die 

typiscbe rniemitiscbe Varietat, nur besitzt es eine sebr fein schieferige 

Structur. Genau betrachtet seben wir, dass seine Substanz dér miemi- 

tischen vollkommen entspricht, nur ist dieselbe zufolge ausseren Druckes 

lagenweise gescbichtet. Zwiscben den Schichten íindet d an in grosser 

17* 
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Zabl ganz plattgedrückte Kügelcbeu, an beiden Seiten abei' viele ziem- 

lich kugelige Spbaerolitbe ; es scbeint demnach, dass sicb dér Druck 

nur auf eine kleine Flache bescbraukte, hier aber ziemlicb gleicb- 

massig gewesen sein muss. Wábrend einestbeils die Scbieíerung mid 

die mit diesem in ibrer Lagernng iibereinstimmenden abgeplatteten 

Spbaerolitbe zweifelsobne auí ausseren Druck deuten, lasst anderntbeils 

dieses Exemplar aueb jenen Zusammcnbang erkennen, welcber zwiseben 

dér spbaerolitiscben und miemitiscbeu Varietéit existirt. Bemerken 

muss ieb nocb, dass sicb zwiseben den Scbicbtenj dieses Handstiickes 

auck eine weisse, erdige Substanz voríindet, dérén Flammenreaction 

und Bebandlung mit Hydrosiliciumfluorsaure Reste von Na-Feldspatb 

verrath. 

Auf ausseren Druck dér Masse waren aucb jene, mitimter vor- 

kommenden, sehr dicbten miemitiscbeu Varietaten zurückzuführen, 

dérén polyedrische Gestalten mit einander verscbmolzen und langge- 

streckt sind, ja mitunter sogar geíáltelt ersebeinen. 

Die quantitative chemische Analyse des Amphibols von 
Szarvaskő bei Erlau. 

von Alexander Kalecsinszky. 

Vorgelegt in dér Faclisitzung dér ungar. geolog. Gesellschaft am 6. Dezember 1882. 
S. „Földtani Köz lön y“. XII. Jahrg. (1882. pag. 1?6.) 

Die spröde, opake, dunkelbrauue, mattgliinzende, krystalliniscbe 

Masse ist stellenweise von gritnen Adern durebsetzt und stammt von 

Szarvaskő bei Erlau bér, wo Herr Prof. Dr. J. Szabó dieselbe als 

Adern im Gesteine ausgeschieden íand. 

Das Mineral ist nacb den Prismenflachen gut spaltbar, H «= 6, 

Sp. G. bei 19° C = 3‘2604. In dér LötbrobrHamn^e scbmelzen die 

Ecken und Kantén zu einem dunkelgrünen beinahe scbwarzen Email. 

In Sauren ist das Mineral unlöslicb. 

Die quaiitative Untersucbung ergab folgende Bestandtbeile: Kie- 

selsaure, Eisen, Magnesium, Alumínium, Calcium und Spuren von 

Mangan. 

Dér Weg, den ieb bei dér quantitativen Analyse dieses Minerals 

befolgte, war dér gewölmlicbe. Ich erwabne blos, dass ich mich von 

dér Reinbeit dér Niederscblage stets überzeugte und dass dér Wasser- 

Gebalt aus dem Gewicbtsverluste nacb dem Erbitzen auf dem Sand- 

bade bestimmt wurde. 
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In 100 Theilen des Minerals waren die bereits erwahnten Be- 

standtheile als Oxyde berecbnet, in folgender Menge vorbanden: 

■Si 02 = 51-40 

Fe2 03 = 21-26 

AU 0, = 3.85 

Mn 0 = Spuren 

Ca 0 = 2-436 

Mg 0 = 18-610 

H3 0 = 0-490 

Summe = 98-052 

Wie mán aus diesel- Analyse ersieht, ist in diesem Mineral 

ausser dér Kieselsaure in bedeutender Menge Eisen, Magnesium und 

Aluminium vorbanden, und vergleichen wir dieselbe mit anderen be- 

kannten Analysen, so finden wir, dass unser Mineral in cbemiscber 

Beziehung dem Hyperstlen vom'Jladantí/ale (Rammelsberg: Handbuch d. 

Miueralchemie 1875. p. 385.) am nacbsten steht. 

In physikalischer Beziehung jedocb, besonder.s die Spaltbarkeit, 

die Schmelzbarkeit und nacb dér freundlicben Mittbeilung des Herrn 

Prof. Dr. Szabó’s auch die optiscben Eigensehaíten betreffend, ist 

das Mineral von Szarvaskő nicbt als Hypersten, sondern als Amphibol 

anzusprecben. 

Ctenopteris cycadea, Brngt. in dér fossilen Flóra Ungarns. 
(Mit Tafel I.) 

von Dr. Moritz Staub. 

Vorgelegt in dér Fachsitzung dér ungar. geolog. Gesellschaft arn 8. November 

1882. S. „Földtani Közlöny1' XII. Jahrg (1882. pag. 181—187.) 

Von dér Flóra des unterliassiscben Sebichtencomplexes", welcher 

die Stadt Fünfkircben und dérén Umgebung ihren Steinkoblenreich- 

thum verdankt, können wir uns auf Grundlage des bisher zu Tagé 

geförderten Materials ein ziemlicb vollstandi ges Bild scbaffen. Wir 

wissen, dass dórt Palissya Braunii die kerrschende Baumart war, 

zu welcber sicb eine tipp ige, wenn aucb an Arten nicbt reicbe Farn- 

uud Cycadeenflora gesellte. Leider wurde bisber dórt bei dem Sam¬ 

uiéin dér fossilen Pílanzen nicbl jene Sorgfalt angewendet, die dér 

Botaniker behufs dér Construirung des Yegetationsbildes beobachten 

muss. Hautken 2) selbst gesleht es ja, dass hinsicbtlich dér Verthei- 

9 M. v. Hantken. Die Kohlenflötze u. dér Kohlenbergbau in d. Landern d. 

ung. Krone. Budapest, 1878. p. 105. ff. 

2) M. v. Hantken, 1. c. p. 118. 



250 

búig dér Pflanzenarten unsere Kenntnisse noch sebr lückenbaít seieu. 

ünter solehen Umstanden ist jede ueue Tbatsacbe, die von jener in- 

teressanten Gegend nnseres Vaterlandes ans Tageslictit gelangt, mit 

Freuden zu begriissen, um so mebr, wenn durch dieselbe auch unsere 

allgemeinen pbytopalaeontologiscben Kenntnisse, wenn aucb nur in 
beschránktem Maasse, einige Erweiterung erfaliren. 

Dies lásst sicli aucb von unserer hier zu bescbreibenden Pflanze 

bebaupten, die bisher aus den liassiscben Scbichten Ungarns unbe- 

kaunt war ; zugleicb erfreut sicb dieselbe eines Erbaltungszustandes, 

wie kein bis jetzt bekanntes Exemplar. Herr Autón Riegel sendete 

die fossile Pflanze dér kgl. míg. geolog. Reicbsanstalt mit dem Re- 

merken ein, dass sie in dem Steinkohlenwerke des Herrn Kocb zu 

Somogy gefuuden wurde und zwar in dér östlichen Grundstrecke des 

Koblenflötzes Nr. 27.x) 

Wir erwahnen bier zugleicb, dass diese Pflanze tűr die Zone 

des Ammonites angulatus cbarakteristiseh ist, welcbes Fossil aber 

in dem bier beriibrten Gebiete vor Jabren nur in einigen Fragmenten 

gefuuden wurde, 2) ölnie dass mán das Flötz gekannt batte, aus wel- 

cliem sie berrübrten. Unsere Pflanze ware somit möglicberweise aucb bé¬ 

rűién, auf den Őrt binzudeuten, wo Ammonites angulatus zu sucben ware. 

Wir wollen nun zűr Bescbreibung unseres interessanteu Pflanzen- 

exeraplares scbreiten. 

Dér Habitus und andere in den íolgenden Zeilen nocli ausfübr- 

licher zu besprecbende Eigentbiimlicbkeiten unserer Pflanze lassen 

nicbt so leicbt ibre Zugehörigkeit zu den Farnkráutern erkennen; 

vielmebr erinnert sie an die Cycadeen. Unser Fragment (welches wir 

nicbt in seiner ganzen Grösse abbilden lassen konnten) zeigt, dass die 

Wedel betracbtlicbe Dimensionen erreicbten und die Pflanze daber ín 

unverletztem Zustande zu den ansebnlichsten Farnen gebörte. Das 

Laub war, wie unsere Abbildung zeigt, doppelt gefiedert. Die Haupt- 

rbacbis ist ziemlicb stark, nicbt um vieles scbwaeber ist aucb die 

Rbacbis dér Fiedern, die unter einem Winkel von beilaufig 45 Gra- 

den aus ersterer entspringen. De Sáp őrt a3) erwabnt, dass die 

Consistenz des Laubes lederartig gewesen sei, was aber unser Exem- 

p’ar nicbt in so entscbiedenem Maasse zeigt. Die Lappén sind bin- 

sicbtlich ihrer Gestalt langlicb rund, ein wenig sicbelförmig nacb oben 

gekrümmt, ganzrandig, stumpf oder ein wenig gespitzt und mit Aus- 

‘) M. v. Hantken, 1. c. p. 106. 

J) Peters, Über den Lias von Fünfkirchen. Sitzgsb. d. k. k. Akad. d. Wi s. 

Bd. XLYI. p. 263. 

3) Saporta, G. de, Paleont. Franc. Plantes jurass. etc. tome I. p. 356. 
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malmié eiues kleinen Theiles dér Basis voueinander vollstandig ge- 

trennt; uur die obersten Lappén selieinen, wie aucli de Saporta be- 

bauptet, gleicbsam mit einander zu verschmelzen. Danii eriunert die 

Pflanze in ihrem obersten Theile lebhaft an die Fiederspitzen von 

Ódont,opteris Brardü. 

km deutlicbsten erhalten zeigt aber unser Exemplar die Nerva- 

tur. Es ist kein Lappén, in welchem dieselbe bei aufmerksa- 

mem Sucheu nicht zu erkennen ware. Mán siebt namlich, wie aus dér 

Hauptrbachis 5-— 7, seltener 10 schwaclie, aber gleichmassig starke 

Adern longitudiual gégén die Spitze des Lappens zulaufen, wo sie sich 

scbwacli umbiegen. Die mittleren Nerven pflegen sieb scbon in ihrem 

unteren Theile gabelförmig zu verásteln, andere nur in ihrem mittle¬ 

ren Theile; die Aeste zweiter Ordnung senden aus ihrem oberen Theile 

nocb solche dritter Ordnung aus. In dem ganzen Lappén fiúdét maii 

daher nicht die Spur eines die Lappén dér Farne cbarakterisirenden 

Mittelnervens und dies, so wie die Fönn des Lappens, seine leder- 

artige Consistenz und endlich dér Umstand, dass mán an den meisten 

bisher gefundenen Exemplaren die Nervatur gar nicht oder nur sehr 

scbwach ausnehmen konnte, motiviren hinreicbend jenen Vorgang, 

demzufolge mán die Pflanze wiederliolt als Cycadee betraebtet batte. 

de Saporta x) erwahnt von den Exemplaren von Hettanges, dass 

dér mittlere Nerv eines jeden Lappens, daher derjenige, welcher dem 

ecbten Mittelnerven entsprechen würde, besondeis in seinem unteren 

Theile viel starker sei, als die ihn begleitenden: auch erstrecke er 

sich um vieles weiter und sei starker verastelt und zeige somit das eigen- 

thiimliche Verhalten eines echten Mittelnervens. Unser ungarlandi- 

sches Exemplar bestatigt ni elit in Allém die Bekauptuug de Saporta’s. 

Es gelingt uns namlich nicht, hinsichtlich dér Starke dér Nerven eines 

jeden Lappens einen Unterschied zu fiúdén, in sieben, respective sechs 

nervigen Lappén aber ist es gewöhnlich dér dritte, respective dér 

vierte, welcher sich in 3—4 Aeste verzweigt. 

Die Pflanze wurde zuerst von H. A. C. Berger im unterliassi- 

schen Ssndstein dér Umgebung von Coburg gefunden 2). Er beschreibt 

sie unter dem Namen Odontopteris cycadea, gab aber in ihrer Abbil- 

dung die Nervatur nicht au. A. B r o n g n i a r t3), dér se hon französische 

Exemplare sah und von Partsch die Abbildung dér bei Ipsitz in dér 

Nahe von Waidhofen in Nieder-Oesterreicli gefundenen Exemplare er- 

x) Saporta, G. de, 1. c. p. 857. 

2) Berger, H. A. C., Die Verstein erűn gén dér Fische u. Pflanzeu im Sand- 

steine d. Coburger Gegend, p. 23 et 27. t. iig. 2. 3. 

s) Brongniart A., Hist. des vég. foss. T. p. 387. pl. 129. fig. 2. 3. 
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liielt, konnte die Nervatur aucb nicht seben und so bielt er den Vor- 

gang Berger’s nicbt fül* ricbtig, dass er das Fragment einfacb wegen dér 

Fönn seiner Fiedern in die Gruppé dér Odoiitopteriden stellte. Bron- 

gniart1) gab seinem diesbezüglicbenZweifel in dem dér PHanze beige- 

legten Namen Filicites cycadea Ausdruck und vereinigte mit derselben 

eine andere scbon früber bei Hoer iu Skandinavien geíundene und 

von ibm Pecopteris Aghardiana benannte Art. Berger’s Benennung 

wurde aber beibebalten von U nger2), Brauns3), dér die PHanze bei 

Seinstedt fand ; G öp pert4) aber andeite ihren Namen auf.Odontojpteris 

Bergen um. Aucb A. Scbenk5) bemübte sicb, die richtige Síellung 

dér PHanze zu klaren. Er macbte darauf aufmerksam, dass mán bis- 

lang unter dem Namen Odontopteris Bergeri verschiedene nicbt zu- 

sammengebörige PHanzeníragmente vereinigte. Für ibn ist aucb uur 

die Berger’scbe PHanze das typiscbe Exemplar, mit welcbem daber 

Odontopteris Bergeri, G'úpp. 6), Zamites Bergeri Presl. 7), Odontopteris 

cycadea, TJnger 8) und Filicites cycadea, Sternbg. 9) zu vereinigen sind. 

Scbenk, dér aucb an den deutscben Exemplaren keine verzweigten 

Nerven entdecken konnte, sondern nur eiufacbe Nerven sáli, bebauptet 

daher mit Entschiedenheit, dass die PHanze Berger’s zu dem Cycadeen- 

Genus Pterophyllum gebört und identiscb mit dér Göppert’scben Art Ptero¬ 

phyllum crassinerve 10) ware. 

W. Ph. Scbimper11), dér die Nervatur dér PHanze ebenfalls 

nicbt kannte, nabm sie aucb unter die Cycadeen auf und bescbrieb sie 

unter dem Namen Cycadopteris Bergeri. 

Endlicb konnte de Saporta12) aus dem Sandstein von Hettanges 

reicblicberes und vollstandigeres Matériái studieren, insofern er die Ner¬ 

vatur genauer beschreiben konnte. 

*) Brongniart A., Ann. se. nat. IV. 218. pl. XIí. fig. 3. 

2) Unger F., Genera et species plánt foss. p. 92. 

3) Brauns J., Palaeontographica IX. p. 51. t. 13. fig. 5. 

4) Goeppert H. R., Systeina fii. foss. p. 219. 

3j Scbenk A., Die íossile Flóra d. Grenzschichten des Keupers u. Lias 

Frankens, p. 169—170. 

6) Goeppert, 1. c. et Unger, 1. c. p. 93. Unger achtete bei Abfassung seines 

Buches nicht darauf, dass er unter die Synonyme von Odontopteris Bergeri Goepp. 

(p. 94) aucb Odontopteris cycadea Berg. stellte, obwohl er letztere aut p. 92 als 

selbststandige Art beschreibt. 

7) Sternberg, Flóra d. Vorw. II. p. 198. 

8) Unger F., 1. c. p. 92, excl. Filicites Aghardiana. 

9) Sternberg, 1. c. p. 175. excl. syn. F. Aghardiana. 

10) Palaeontographica I. p. 123. t. 15. Fig. 5. 

n) Scbimper W. Ph. Traité pal. vég. I. p. 487. 

14) Saporta G. de, Pal. Franc. Ph.ntes jurass. I. p. 255. ff. t. 40. fig. 2 -5; 

t. 41. fig. 1. 2. 
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Es ist wohl wahr, dass auch Saporta kein so vollstandiges Exem¬ 

plar, wie wir jetzt eines aus dem Fiinfkirchner Lias auíweisen können, 

besass ; er íand niclit ein einziges Stiick, an dem die Fiedern noch an 

die Hauptrhachis befestigt gewesen wáren, was ihn zu dér Behauptimg 

bewog, dass die Fiedern überbaupt sebr leieht abfallig oder gebrechlicb 

gewesen seiu mögen. Dem widersprache nun nnser Fiinfkirchner 

Exemplar, dennoch aber gehört es nieht zu den Unmöglickkeiten, 

dass das Laub dér französischen Exemplare urspriinglich starkeres 

Parencbym besass und deshalb auch gebrechlicher war. Auch für de 

Saporta blieb bislaug das Partsch’sche Exemplar unter den bisher 

bekannt gewordenen, das vollstandigste. Nachdem die Benennung 

Scbimper’s schon friiher von Br. Zigno auf ein im venetianischen 

Oolith gefundenes und giinzlich verscbiedenes Farngenus angewendet 

wurde, so empíahl Brongniart den Namen Ctenopteris, dér aber eben- 

falls nieht gliicklich gewalilt wurde, da derselbe Name von Blume einer 

Gruppé dér recenten Polypodien gegeben wurde, welche Gruppé danu 

unter Beibehaltung des Namens als besonderes Geschlecht anerkannt 
wurde. *) 

De Saporta setzte aber die pteridologische Natúr unserer Ptlanze 

ausser allén Zweifel und untersuchte gründlich die Verwandtsehaft 

dér ihr nahestehenden Arten. Das Laub von Ctenopteris cycadea erinnert 

zumeist an das Laub von Odontopteris Brardii Brgt.welcbes bei 

beiden Arten iibereinstimmend augeordnet ist; nur sind an dér jurassi- 

schen Ptlanze die Lappén stumpfer und ikre Spitze weniger nach oben 

gebogeu, in welcher Hinsicht es eher Odontopteris obtusa Brgt.3) entspricht. 

lm Uebrigen ist es mit anderen jurassischen Farnen nieht. zu ver- 

wechseln und halt es de Saporta für müglich, dass gewisse, bisher 

zweifelhaft gebliebene Pterophyllum-Arten, so wie P. crassinerve und 

P. Münsteri 4) nichts anderes als Fragmente von Ctenopteris cycadea 

seien, was besonders die Fig. 5 und vor allém die Fig. 9 dér 39-ten 

Tatéi in dem schon citirten Werke Sebenk’s vermuthen lassen, so sehr 
ahneln sie den Fragmenten von Hettauges. 

Sind sie niclit identisck, so zeigen sie dock, wie sehr die einander 

benachbarten Typen sicli mit einander vermiseben; im iibrigen aber 

weicht die Nervatur von Ctenopteris cycadea bedeutend von dér Ner- 
vatur dér echten Pterophyllum-Arten ab. 

Se Ilim per5) schloss sich auch jetzt noch nieht den Erlaute- 

’) J. Smith, História Filicum 1875. 

*) Brongniart A., Hist. d. vég. foss. pl. 76. 

3) Brongniart A., ]. c. pl. 78. 

4) Pterozamites Schimper, Traité de pal. vég. II. p. 145, 146. 

9 Schimper W. Ph, Traité de pal. vég. III., p. 487. 
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rungen de Saporta’s au; Heer 0.') aber íand die geringen Frag- 

mente, die im Schweizer Lias gefunden wurden, vollkommen identiseh mit 

den französischen; eine Abweichung können wir nur insofern constatiren, 

dass er in den Lappén 10 Nerven, so wie bei einigen des ungarischen 

Exemplars, fand; aber ihre Verásteluug konnte er nicht sehen, mögli- 

cherweise deslialb nicht, weil die Nerven sick selír schwach abhoben und 

theihveise ganzlich verwiseht waren. Die auf den Schambelen gefundc- 

nen Fragmente betrachtete Heer friiher 2) als möglieherweise zu Ptero- 

phyllum Hartigianum gehöiig. Endlich nahm auch Schimper3) die 

Benennug Brongniart’s an, die Stellung dér Pflanze unter den Farnen 

halt er aber auch jetzt nicht fiir gesichert, weil wie er meint, das dop- 

pelt geliederte Laub sie nock nicht aus dér Gruppé dér Cycadeen 

ausschliesst, da das neuhollandische Genus Bowenia ebenfalls doppelt 

geíiedertes Laub besitzt. Es sei kiér auch erwahnt, dass mán die 

Fruktifikation dér Pflanze noch nicht kenut; nach dér Entdeckung der- 

selben wird wohl die strittige Frage zűr Lösung gebracht werden können. 

A. G. N a t ho r st4) beschreibt die Pflanze auch von Palsjö ; 

aber auch dórt wurde sie nur in zwei Fragmenten gefunden, an denen 

die Nervatur gut erbalten ist. Nathorst bildete einen vergrösserten 

Lappén ab, dessen fiiuf Nerven sammtlieh verzweigt sind. 

Sckliesslich wird die Pflanze noch im Neuen Jahrb. í. Min. u. 

Geol. 5) erwahnt. Dem betreffendeu Autor falit die Aehnlichkeit unserer 

Pflanze mit dér aus dem mexikanischen Rhat beschriebenen Thinnfeldia 

crassinervis auf. Auch de Saporta und Nathorst enváhnen, dass Ctenop- 

teris an die Thinnfeldien erinnere ; doch wie immer auch das Laub dér 

mexikanischen Pflanze dem dér europáischen gleichen möge, so ist die 

Nervatur doch ganzlich verschieden. Es ware eben nur die Fig. 10 b 

auf den Tafeln Geinitz’s, welche die beiden Arten zusammenhringen 

könnte, aber die Nerven dér iibrigen abgebildeten' Lappén zeigen ein 

gauz anderes Bild; sie erscheinen allé als wie aus einem gemein- 

samen Punkt entspringend; ebenso ist die Verásteluug dér einzelnen 

Nerven abweiehend, in welcher Beziehung wir besonders auf die Figur 

14 b und 16 dér Geiuitz’schen Tafel hinweisen wollen. 

‘) Heer 0., Flóra foss. Helv., p. 125., t. LI. Fig. 13. 135. 

2) Herr 0., Urwelt d. Schweitz, edit. I., t. IV. Fig. 12. 

3) Schimper W. Ph. in Zittel’s Handb. d. Pál. II. p. 122. 

4) Nathorst, A.G., Bidrag till Sveriges fossila Flóra. Kongl. Svenska Vetensk, 

Akad. Handl. Bd. 14. Nro. 3 p. 37; t. VI. Fig. 1—7. 

’°) Jahrg. 1877. p. 445. 

u) Geinitz, Über. rhat. Pflanzen- u. Thierreste in dér argent. Provinz etc- 

Palaeontographica 1876. Suppl. III. Liefg. II. Heft. 2. p. 4—5. t. I. Fig. 10—16. 



Ctenopteris cycadea, Brongniart. 

Biagn. gén. — Frons pinnata vei bi-tripinnata, pinnae elongata- 

lineares pinnatae partitae hasi exappendiculatae, pinnulae hasi tota 

adnatae decurrentes inter se liberae versus apicem pinnarum plus mi- 

nusve confluentes, nervis omnes costa exorientes simplices furcatisque diver- 

gentes, nervo média nullo, nervulis mediis dense quandoque fasciculatis 

fructificatio ignota. (Söpörta, Pál. Franc. etc. Plantes Jurassiques. Törne 

I. p. 351). Biagn. spec. — C. fronde bipinnata, pinnis pinnatipartitis, 

pinnulis infima basi unitis, oblongis obtusis obliqius saepe subincnrvis 

coriaceis integerrimis subtusque margine saepius revolutis nervis fere 

semper immersis, omnibus e rímein exorientibus leviter inter se divergentibus 

apice furcatis. (Saporta, 1. e. p. 355). 

Tab. nostr. I. 

Filicites Agardliiana Brngt 

Odontopteris cycadea, Berg. . . 

Filicites cycadea, Brgnt .... 

Odontopteris Be nyeri, Goepp . . 

Odontopteris cycadea, Berg. 

Odontopteris Bergeri, Goep. 

Odontopteris cycadea, Berg. 

J5 ?? 

Pterophyllum Hartigianum, Goep. ? 

Pterophyllum crassinerve, Goep. . 

Cycadopteris Bergeri, Schimp. 

Brongniart A., se. nat. IV. p. 218. t. 

XII. fig. 3. (1825). 

Berger II. A. C., Die Versteinerungen 

cl. Fische u. Pflanzen im Sandstein d. 

Coburger Gegend : p. 23. et 27. ; t. Ili. 

Fig. 2. 3. (1829). 

Unger F.. Gén. et spec. pl. foss. p. 92. 

(1850). 

Brongiart A.. Hist. des végét. foss. etc., 

I. p 387. t. 129. fig. 2. 3. (1828— 

1844). 

Goeppert H. R Systema filic. foss. p. 

219. (1836). 

Unger F. Gén. et spec. pl. foss. p. 92. 

(1850). 

Unger F. Gén. et spec. pl. foss. p. 93. 

(1850). 

Germar E. F. in Palaeontograpbica I. p. 

121. (1851). 

Brauns J., Palaeontographica IX. p. 51. 

t. XIII. Fig. 5. (1862—1864). 

Heer 0., Urwelt d. Schweiz, ed I. t. 

IV. fig. 12. (1865). 

Schenk A., Die foss. Flóra d. Grenzsch. 

d. Keupers u. Lias Frankens. p. 170. 

t. XXXIX. Fig. 5. 9. (1867). 

Schimper W. Ph., Traité de pal. vég. 

tome I. p. 487. (1869); tóm. III. p. 487. 

(1874). 

18* 
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Ctenopteris ctjcculea, Brongnt. . . . Saporta G. de, Paléont. Franc. etc. 

Plantes jurassiques etc. tome I. p. 355 

t. 40. Fig. 2—5; t. 41; Fig. 1. 2. 

(1873). 

., .. ,, ... Heer 0., Flóra Foss. Helv. p. 125; t. 

51. Fig. 13. 135 (1877) et Urwelt d. 

Schweiz, ed. II. t. IV. Fig. 12. (1879). 

., ... Schimper W. Ph. in Zittel, Handbuch 

d. Pál. II. p. 122. (1879). 

,, ., ., ... Nathorst, A. G., Kgl. Svenska Vetensk. 

akad. Handl. XIV." Nro 3. p. 37. t. VI. 

Fig. 5. 7. (1880). 

Vorkommen: lm kihat und im unteren Lias in dér Zone des 

Ammonites angulatus. In Ungarn bei Somogy im Baranyaer Komitate; 

bei Ipsitz in Niederösterreieh. bei Coburg. Halberstadt. Quedlinburg und 

Seinstádt in Deutschland; in dér Umgegend des Col de la Marelaine, 

bei Tarentaise und auf den Schambelen in dér Schweiz: bei Hettanges 

in Frankreich; bei Hoer und Palsjö in Skandinavien. 
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XII. év/. 1882. FÖLDTANI KÖZLÖNY. x.-xn. füzet. 

ÉRTEKEZÉSEK. 

Földtani közlemények a Fruska-Gorarol. 
(II-ik tábla.) 

Dr. Kocli Antal, kolozsvári egyetemi tanártól. 

(Kivonatosan elcíaclatott az 1882. cleczeinber 6-ikán tartott szakülésen.) 

Hazánk déli részének ama kies hegységéről, melyei a szerzők 

Fruska Gora, Yrdntk és Pétercárad-i Hegység néven említenek, geoló¬ 

giai viszonyait illetőleg egész kis irodalom jelent már meg, a mi ma¬ 

gában véve is elég bizonyság a hegységnek érdekes és változatos volta 

mellett. Ennek daczára azonban még mindig nj és bő tárgyat szolgál¬ 

tai a gazdag tagozatú vidék a vizsgálónak, nemcsak a szabadban ész¬ 

lelő geológnak, de kiválóan a palaeonlológnak és a petrographnak is, 

a mint ez Dr. Petiiő Gyul ának a cserevizi felső kréta puhatestéi 

faunájára, Dr. Staub Móri óznak a Fruska Gora aquifaniai flórá¬ 

jára és Dr. Kispaiics M. zágrábi tanárnak a péterváradi Várhegy 

zöldkövére, ugyanennek Irachytos teléreire és a Ledincze-Piakovácz vi¬ 

déki. traehytokra (?) vonatkozó tanulmányaiból kitetszik, s behatóbb 

részletes vizsgálódásra bizonyára még tág és háládalos tere van itt a 

geológnak, bányásznak és mineralógnak is. Erről tanusködnak az itt 

előadandó közlemények is, a melyekre indítóul szolgáltak egyrészt 

Ho finann R áfa el. urnák 1882. május végén hozzám beküldött 

jelentése „A Ledincze mellett föltárt ólomércztelérrol" és ezen telér 

kőzeteiből és ásványaiból álló szives küldeménye, másrészt Dr. K i s- 

patics zágrábi tanárnak a „Földtani Ért.esit.ő“ 1882-ik évi folyamá¬ 

ban (a 109- 1:10 II.) ismertetett pet.rographiai tanulmányai, melyeknek 

némely eredményei az általam régebben végzett pelrographiai vizsgála¬ 

tok megújítását tették szükségessé. Ezekhez járulnak még saját tapasz¬ 

talásaim is, a melyeket a mull nyáron a ledinczei ólomércztelérek elő¬ 

fordulásáról egy oda telt kirándulásom alkalmával szereztem; úgyhogy 

mindezek nyomán elég nj tárgy kínálkozott a földolgozásra és meg¬ 

beszélésre. 

I. A Ledincze mellett föltárt óloinércztelérröl. 

Erre vonatkozólag Hofmann Ráfa el ur 1882. máj. 29-én egy 

jelentést volt szives küldeni, melyet szakszerűségénél és a tárgy érde- 

tu Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 
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kességénél fogva egész terjedelmében ide igtatok, megjegyezvén, hogy 

a térképvázlatot, melyet Hofmann ur mellékeli, egy általam ponto¬ 

sabban rajzolt térképecskével pótoltam, melybe saját megfigyelésem és 

tanulmányom eredményeit is belevezettem. 

H o f m a n n R á f a e I u r jelentése igv hangzik : 

,,A legújabb bányászati vizsgálatok alapján kitűnt, hogy a Fruska 

Gora hegység szanidintrachytjai. melyeket Dr. Koch A. tanár ur ér¬ 

tekezésében (Földtani Közlöny 1873. Y—IX. füzet) leirt. összefüggő 

tömegben sokkal nagyobb területet foglalnak el. Különösen a Kra- 

lovszka Slolicza begytől kiindulva átnyúlnak a Ratorszki patakon, hol 

kőbánya által vannak föltárva, tovább a Kamenárszki patakon, az 

Ostra Glavicza északnak lejtő gerinczén át és a Sandrovacz patak 

felső részén is keresztül a Rakovácz patak felső területéig elnyúlnak, 

és ottan, a mennyire kivehető volt, egy 31 2 kilométer hosszú és 1—11/2 

kilom. széles kitörési tömeget, alkotnak.” 

..Ebben a trachyttömegben a legújabb időben Sződényi Már- 

lon ur egy telérforma ólomérczelőfordulásra tétetett kutatásokat. A 

kutatás a fent leirt területen belül, a Ledincze patak legfelsőbb 

részében, közel a két legfelső völgyág (Ratorszki- és Kamenarszki pa¬ 

tak) összeszögelésében történt; a Ratorszki patakban továbbá nem épen 

terjedelmes föltárás is eszközöltetett, miből egy lelérnek jelenléte hatá¬ 

rozottan constatálható volt. Ezen a helyen a telér kibukkanását kezdték 

ki s azl 10—20 centin.-nyi csekély vastagság mellett körülbelül ö lilé¬ 

iéiig lefejtették, aztán egy 4 méternyi leváj ássál a telért 25—30 centin, 

vastagságban kisérték, mire a telért csapásának irányában nyugolnak 

f1/, és keletnek 3 mtr távolságig követték. Ebből a szint újból kiindulva 

a levájást a dőlés irányában még b méter mélységig folytatták, s ezen 

egész lefutásában 30—10 cenlm. vastagságúnak találták. A csapás ill 

tisztán 17 h. 5 gr., 50° alall 11 h. 5 gr. felé való dőlés mellett.” 

,,Észrevehető telérhatárlap (Sahlband) nélkül a telérnek mind a 

két felülete határozottan szanidintrachyttal érintkezik, mely különösen 

a feküben tökéletes typusosan látható. A felületi elmállás által helyen¬ 

ként a fedőben keletkezett sárga vasokker által egyrészt, és a leváj ásók¬ 

ban mutatkozó fedőbe nyúlások által másrészt, erecskék és telérron- 

csok észlelhetők még a fedőben, és rendes szanidintrac-hyl csak 

mintegy 5 méternyire a lelér felső lapjától található.” 

..A telér quartztelér: a telérérczek durva- és finomszemcsés 

ólomfény (Galenit), meglehetősen gyakori horganykéneg (Sphalerit) és 

igen kevés vaskéneg (Pyrit), melyek erekel vagy nagyobb c-somósodá- 

sokat. képeznek; azonkívül mészpát vaskosan és kristályosodva, végre 

amelbysl is.” 
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„A Kamenárszki patakban egy kis le váj ás által a telér jelenléte 

ugyanazon csapással és dűléssel constatáltatott. A telér a nehány mé¬ 

ter mélységű föltárásban keskenyebb, csak 10—15 centin.-nyi, keve¬ 

sebb ólomfényt tart, de gazdagabb egy — úgy látszik — beléhintett, 

ezüstérczbenA 

..A mint a vett kézipéldányokból és körülbelül 800 métermázsa 

törmelékből látható, az előfordulás határozottan telérszerü.“ 

,,Nemcsak tudományos tekintetben, de bányaiparilag is fontos 

ezen telérnek tetemes hosszkiterjedése: valamint ezüsttartalma is • figye¬ 

lemreméltó, minthogy a föltárási munkálatok költségei annak beváltá¬ 

sából fedeztethettek; minélfogva idővel még tetemesebb föltárásnak 

nézhetünk elébe.“ 

..Több próba következő tartalmat mulatott ki; A választott érczek 

24—49°/0 ólmot és 0 040—Ö‘O74°/0 ezüstöt tartalmaztak. Öt próba ál¬ 

lag adott 39'7°/„ ólmot és O'O58°/0 ezüstöt. A törmelékből vagyis zuz- 

érczekből. 23,7°/0 ólommal és O'OHr/0 ezüsttel, a nyert érczmara 

(Schlieh) 7O°/0 ólmot és O'092°/0 ezüstöt tartalmazol!.*1 

Pitihez a jelentéshez mellékelve voltak a lelérkőzetnek és a telér¬ 

nek is számos darabjai, melyek az előfordulást kellően illusztrálják. 

Ezeknek előlegen átvizsgálása után azonnal föl lettem magamban, hogy 

a nyáron az érdekes uj érczlelér előfordulási magam is megnézem s 

azután meg is ismertetem. Tervem július tö-ikan . valósitól lám meg, a 

mikor az uj bányát jelenlegi vezetőjének, Poritz József bányász ur¬ 

nák kíséretében és szives útmutatása mellett megtekintettem s egyúttal 

annak környékét is, a Ratorszki- és a Kamenárszki patakon föl csak¬ 

nem a hegység gerinczéig bejártam. Saját észleleteim a következők: 

A telérkőzei ugyanaz, melyet behatóbb tanulmányozása után, és 

különösen ehemiai összetétele alapján, egy régebbi dolgozatomban1) 

dolerites phonolilnak neveztem volt s a legújabban végzett górcsövi és 

ehemiai vizsgálat után. melynek eredményeit azonnal közleni fogom, 
most is annak kell tartanom. 

Ez a phonolith a Ratorszki- és a Kamenarszki patak összeszögelése 

táján kezdődik és a flysh szürke pala- és homokkőrétegeire követke¬ 
zik, melyek k. b. 45° alatt dűlnek közel E-nak. A Ratorszki patakon 

fölfelé alig nehány 1.00 lépésnyire van a Hofmann ur által leirt 

föltárás, melynek Amália-tárna nevet adtak. (Az 1. ábrán x.) Mindjárt 

e bányafeltárás felett van a patak keleti oldalán az említett kőbánya 

is a phonolithban. (Az 1. ábrán kb.-val jelölve.) A tárnától fölfelé még 

0 A rakováczi samdm-tradiyt (?) és földpátjának vegyelemzése. Értek, a 
term. tud köréből. Kiadja a magy. t. Akadémia 1874. 

19* 
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250 lépésre követéin a phonolilb föltárását a palak medrében, ekkor 

ismét a flysh homokkövei és palái következnek, a melyeket jó messze 

fölfelé követtem, a nélkül hogy újra phonolithra bukkantam volna: de 

a patakban heverő phonolilhgörélyekből meggyőződtem, hogy följebb 

még egyszer elő kell a phonolilhnak fordulnia. Ennélfogva ennek az 

alsó phonolilb betelepülésnek felületi vastagsága a bányáig 250 lépés, 

és attól lej ebi) még vagy f>0 lépés, kereken 800 lépésre lehelő, a mi 

tekintve a phonol il hol magába záró II ysh rétegek í-5°-u cl ülését, 212 

lépésnyi és 8 lépési 2 méternek véve, 141 méter valódi vastagság¬ 

nak felel meg. 

Hasonlót észleltem a Ivamenarszki patakban is. csakhogy a pho- 

nolilhöv jóval keskenyebbnek bizonyult. Ezen a ponton sem juthattam 

a pataknak felette következő részében a felső betelepülésig, de a szer¬ 

teheverő görélvek annak létezése mellen bizonyiianak. Határozottan 

kél párhuzamos phonol il hbetelepiilés melleit szólnak régibb észleleleim 

is, melyeket a ,,Földtani Közlöny" 1878-ik és 1870-ik évi folyamaiban 

Írtam volt le. Ezek szerint a ledinczei és a rakováczi völgyek közi 

átnyúló gerincznek is kél különvált pontján, I. i. a hegység főgerinczé- 

hez közel eső Szandevrili tetőn, és a lejebb következő, ettől nyereg 

által elválasztott, Ostra-Glavicza kúpján bukkan a felületre a phonolilb. 

a mint azt korábbi dolgozatomhoz mellékeli térképemen is kijelöltem 

volt. Továbbá a rakováczi völgy felső részében, a Gradaez hegy lábá¬ 

nál benyúló patakmederben is kél betelepülési észleltem a (Ivshnek 

sötétszürke agyagpala rétegeiben, az alsó betelepülést én k. b. 40 mé¬ 

terre becsültem, Dr. Kispalics ellenben SO méternyinek találta: a 

felső betelepülést 2<t méternek találtam. 

Ezekből a tényekből tehát azt kell követkéz lelnem, hogy a, neve¬ 

zett phonolilb itt kél hatalmas, egymással párhuzamosan haladó, bete¬ 

lepülést, vagyis inkább telepiéiért képez a flyshnek erősen kimozdil.ol.1 

rétegei közt, mely telepielérek a Kralovszka-Sztolicza begy nyűgöti lej¬ 

tőjétől kezdve a ledinczei patak völgyének többször említet I két és a 

legnyugotibb harmadik ágán keresztül, az Oszlra-Glavicza és a San- 

devrilj breg kúpjain át le a rakováczi patak mind a kél ágába húzód¬ 

nak. Miután ezen patakvölgy nyugoti ágában is találtam még a phono- 

lithnak egyes görélyeil, de nem annak helytálló betelepüléseit is, való¬ 

színű, miszerint erre ékül ki végkép, legalább a vastagabbik alsó telep¬ 

iedéi'. E szerint e telep telér vonulatnak bosszúsága 4000 méternél is 

többre tehető: a csapás iránya pedig egyezni látszik az érez telérnek 

már közölt csapásával (I. az 1. ábra alatt mellékelt térképecskét.) A 

felső telep vastagsága Ledinezénéi a Kamenár begyen önkényből van 

fölvéve olyannak, minőt a térképecske föltüntet. 
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Ki kell ill. emelnem azt. a lényI is, hogy a Kamenárszki palak- 

han mélyeszletl kutató lámával egy földdel. kitöllöl.l régi tárnára buk¬ 

kantak: miből kitűnik, hogy már régen azelőtt is volt. itten bánya- 

m ívelet. 
A mi a téléi‘kőzetet- illeti, azt én makro- és mikoszkopiai vizsgá¬ 

lat alapján azonosnak tartom azzal, melyei, a rakováczi patak völgyé¬ 

ből behatóbban ismertettem s főleg (-hennái összetétele alapján dolerifes 

phonolit/i-\n\k IaláItam volt. 

a) A lein■ fedőjéből vett kézi példányok süléi zöklesszürke, tö¬ 

mött, szálkás törésű bő alapanyaggal bírnak, melyből itl-ott ki-kivillog 

egv apró szanidin-lapoeska, ezenkívül elég gyéren elváltozott fénytelen 

fekete ainphibol- és augitoszlopocskák és egy-két fénylő fekete biol.il- 

pikkelvésőinó látható csupán. Mállóit helyeken rozsdásvörös az alap¬ 

anyag. Sósavval egyébként mindenül I pezseg a kőzet, ti tani tol nem 

vettem észre benne. 

Górcső alatt nézve az alapanyag kissé felhős a sok parányi el¬ 

írnál lol augit foszlány tói és töredéktől, de maga a mikrokristályos alap és 

a belőle kivállolt nagyobb szanidin-melszelek, parányi orlhoklastük és 

apal.it oszlopkák változatlanok, üdék. A bőven kiválót! nagyobb augit- 

metszetek már nem egészen üdék. a szegélyek és a repedékek mente 

homályosak, piszkos sárgásba hajlók, inig üde belső részük világos 

zöld, átlátszó. Sósavat, cseppentvén a csiszolatra, górcső alatt jól kive¬ 

hető, hogy a homályos sárgás átalakulási termény élénk pezsgés közt. 

részben oldódik, tehát szénsavas mész és talán — magnesia és vas is 

lehet. Hátra marad oidatlanul égy homályos piszkos sárgásfehér anyag. 

Az amphibol-oszlopoknak legfeljebb körvonalai látszanak még, de 

egyetlen egy üde foszlánya sem többé; helyét barnássárga biot.it'.fosz¬ 

lányok, magnelil-szemek, caleil-részletek és vasrozsda foglalják el. Az 

amphibol ennélfogva az érez!elér szomszédságában fekvő phonolil.hban 

tökéletesen át van már alakulva. Végre felső világításnál látható még, 

hogy az uralkodó magnetit-szemcséken kívül elég pyriI,-szemcse is fel¬ 
tűnik már. 

Ilyenforma átalakulás az Amália-tárnánál vagy 20 lépéssel feljebb 

fekvő kőbánya phonolithján is tapasztalható még, habár nem is oly 

fokban: inig a völgyben följebb vett kézi példányokon ilyest már nem 

vettem észre. Az alapanyag ezekben világos hamvas vagy sötét,ebb 

szürke, s a világoszöld, üde, átlátszó a ugi tmetszetek mellett górcső alatt 

barnássárga amphibol oszlopmetszetek csaknem ugyanannyi mennyiség¬ 

ben láthatók, telve augit. orthoklas, megnel.it- és alapanyag zárványok¬ 

kal és csupán egyes pontokon átalakulásból keletkezett biot il-foszlányok¬ 

kal is. 



k) Az éreztelér közvetlen mellékéből véli kézipéldányok, melyek 

gyakran maguk is ál vannak már hatva a telérből kiágazó vékony 

erektől, s rendesen hintett parányi érczszemcséket, (galenit, sphaleril. 

pyrit) is tartalmaznak; górcső alatt nézve, a legnagyobb fokban mulat¬ 

ják már a vázolt átalakulást, s szabad szemnek is feltűnő azoknak 

határozottan zöldesszürke színezete. Az augit ezekben tökéletesen át¬ 

alakult már a fennleirl sárgás, homályos lerménynyé, az ampbibolnak 

nyoma nincs már jelen, csak bőven biotitíoszlányok a helyén, a szén¬ 

savas vegyidet ek az augit és amphibol bomlási terményei közt igen 

közönségesek, mit a sósavval való hosszas erős pezsgés hamar elárul. 

Igen feltűnők a meglehetős számban előforduló jókora apatit-oszlopkák. 

mert itt világos kékes színnel bírván, nagyon élesen elütnek az alap¬ 

anyag szürkésfehér színétől. Salétromsav lassan föloldja s egy csepp 

molybdaen-savas aramon hozzáadása után a bőven kiváló tojássárga 

kristálvkák elárulják a phosphorsav jelenlétéi. 

Az I—7 mm. vékony erecskék benne ugyanazon ásványokkal 

vannak kitöltve, mint maguk a telérek is, melyekről azonnal lesz szó. 

A mint e petrografiai észleletekből kitűnik, a dolerites phonolifh 

az ércztelérek mentében, legalább is ő mél. távolságig, épen olyanforma 

átváltozást mutat, mint a minő régen ismeretes már a trachytoknál és 

az andesiteknél, t. i. az úgynevezett sölclkövesedést vagy zöldkőmódo¬ 

sulást, melyet kétségtelenül ugyanazok a hatások idéztek volt elő, me¬ 

lyek a kőzetben támadt repedéseket is kitöltötték. 

Az ércztelérben észlelt ásván j/ok a következők: 

1. Galenit az uralkodó érez, vagy nagykristályos leveles, vagy 

finomszemcsés állapotban vaskosan és hintve fordul elő a felérben. 

2. Sphalerit gyantasárga és vörös, nagyszemcsés állapotban vas¬ 

kos részleteket , rétegesüket képez, vagy egyes szemekben hintve van : 

szintén gyakori. 

3. Pyrit linóm szemcséi gyéren hintve a felér mentében a mel¬ 

lékkőzet ben kaphatók. 

Valami különvált ezüstérczet, melyről Hofmann Rafael úr lesz 

említést, sehol sem vettem észre. 

í. Chalybit (caspát) aprószemcsés, világos sárgásbarna réfegecs- 

kék a telérben, vagy tisztán magában, vagy az előbbi érezek egyes 

behintett szemcséivel keverve. A lelér apró üregeinek falain néha söté- 

tebb sárgásbarna krislályhalmazokban felnőve (parányi R-ekből 

állók), melyen még fehér gyöngyiemül barnapát li-ek is ülnek (5. és 7. 

ábrán <•+ és lr+-vel jelölve). Minőleges vegyelemzéséből meggyőződtem, 

hogy lúluralkodó FeO mellett igen kevés CaÖ-ol és MgO-t is tartalmaz, 

lehál nem tökéletesen tiszta. Tömöltségél Hát 1-nek találtam. 



f). lionia/Hit fehér áltelező. gyöngyíénybe hajló rostos lemezes rele- 

gecskék tisztán vagy érez!tekintésekkel. Az üregek falain apró R-ek 

ehalybithalmazon fennőll kristályai, vagy kristálycsoportjai is kaphatók. 

A gázlángban barnára ég, a boraxgyöngyöt a jelenlevő vas sárgásra 

festi. Minőleges vegyelemzésénél uralkodó CaO mellett kevés FeO-t. és 

MgO-1. is kaptam. 
Tiszta calcitot a nagyszámú telérdarabok egyikében sem kaptam. 

Ő. Amethyst világos ibolyaszinü vaskos darabokban, melyek a 

teléri >en itt -olt, de általában gyéren fordulnak elő, alárendelt sárgás¬ 

fehér quarlz-szemcsék társaságában. Ilyen amelhysles felérd a rabon ér¬ 

ezekből csupán markasil-kérgekéi vettem észre. 

Egyéb quartzol a telérben nem találtam, s igy 11 ólmánn Rafael 

úr nyilván csalódik, midőn a leiért a quartzlelérek csoportjába helyezi. 

Ezeken kivid a felérnek ki bukkan ásáuál a Kamenárszki-patakban 

tett föltárásoknál (I. ábra x') még a következő, az eredeti ásványok¬ 

nak fölbomlása által keletkezett ásványokat, észleltem. 

7. Limonit (barnamsércz) rozsdasárga és barna földes vagy 

sejtes üreges tömegek, a barnapát helyén. 

8. Haeinatit (vörösmsércz) igen alárendelt meggypiros pornemű 

bevonatok a limoniton. 

9. Stiljmosiderit (szurok vasérez), szurok-fekete és fénylő, kagylós 

törésű vékony rétegcsék vagy szemcsék, melyek a vaspátnak helyét 

foglalják el, tehát annak átalakulási terményét képezik, limonittal és 

hámatit. porral rendesen körül van burkolva s gyakran a sphalerit és 

a galenit szemcséi vagy vaskos darabjai is belé vannak még ágyazva. 

10. Itt—ott nagy ritkán sárgászöld vagy zöldessárga pornemű 

kártyás bevonat mutatkozik, melyet Krauritnak (zöldvasércz) tartok, 

miután a phosphorsav jelenlétét mikrochemiai reactióval határozottan 

ki lehetett mutatni, s a boraxgyöngy a vasnak sárgás színét vette fel. 

11. Végre a Kamenarszki patakban föltárt régi tárna falait 

helyenként 10—20 centin, vastag sárgásfehér, veséded vagy bibircsós 

felületű, belsejében rostos héjas aragonit-kéreg vonja be. 

A telér szövetére, az erezek és a kísérő ásványok paragenezisére 

vonatkozólag a következőket észleltem. (3—7. ábra). 

A telér nem egy egységes repedésnek, hanem több párhuzamos, 

vagy elágazó és ismét, összefutó, számos haránthasadékokkal is össze¬ 

kötött repedékrendszernek a kitöltéséből származott, tehát valóságos 

telérhálózat kicsiben. Ennek következtében minden pontján igen gyakran 

találkozunk tetemesen megváltozott és érczekkel telehintett phonolith- 

nak két ér közé szorult vékony lemezeivel és lencsealaku töredékeivel. 

A magammal hozott kézipéldányok mindegyikén többé-kevésbbé 



jól észlelhető a lelérásványoknak következő lerakodási sorozata, me¬ 

lyeket a 3—7. ábrákon tüntettem föl, természetes nagyságban. 

p = a csupán hintett pyritszemcséket tartalmazó, zöldköves pho- 

nolith, mint telérkőzet. 

p‘ — Két repedék közé szorult phonol it.li-lemez, sűrűn bellin teli 

ércz-szemcsékkel (galenit, sphaleril és kevés pvril). 

Magának a l elérnek lölteléke a következő. 

1. c c‘ = világos sárgásbarna, finomszemcsés vaspát, (chalybit) 

vagy egyes (c) vagy részarányos két rétegesében (cc‘) is. 

2. Sy .s-j‘ = (iyantasárga vagy vörös nagyszemcsés sphaleril. 

egyes (s, j vagy részarányos két rétegesében lerakodva, melyek né¬ 

melyike azonban egyes szemcsékre szétszakadozva is lehet a szom¬ 

széd rétegecskék benyűlása kövei kéz lében. 

3. <j </' = Galenil-réteg, vagy egyedül, vagy részarányosán is¬ 

méi lődve. 
\. .s-3 s.2‘ = Újra gyantasárga s phal éri t-réteg, vagy egyesen, vagy 

részarányosán ismétlődve. A galenit-rétegecskét többnyire beszegik 

ennélfogva a sphaleril '.-rétegecskék, de van elég esel rá, midőn mind a 

két éreznek szemcséi szabálytalan keveréket képeznek. 

f). b b‘ = Fehér, rostos-leveles barnapál réteg vagy egyesen 

vagy részarányos ismétlődésben is, mint a többiek. 

Világosan kitűnik ezekből a telérnek réteges szerkezete, vagyis 

az űgynevezetl telérszövet (Gangstruktnr) és az ásványoknak időrend¬ 

ben történt kiválása és lerakodása, kezdődve a vaspáttal (1. sz.) és be¬ 

fejeződve a barnapál.tál (5. sz.). 

Előfordulnak a leirt. szabályos rétegsorozattól többé-kevésbbé el¬ 

térő, látszólag szabálytalan szerkezetű telérdarabok is, miként az a 

lerajzol! példákon is IáI hal<S; előfordul továbbá, az úgynevezett gyűrű¬ 

vagy kokárda-szövet is (5. ábra), midőn I. i. az ásványról egecskék 

egyes phonoIiLhdaraboI., vagy érczdarabokal is, concentrikusan körül- 

övedzenek, söl a phonolithnak sűrűn összevissza repedezel! helyein az 

erezek és a kísérő ásványok annyira összevissza látszanak vetve, hogy 

ilt teljesen szabálytalan behinlés képét veszi föl. (6. ábra.) A linomszemü 

galenit (a bányászok u. n. lileischweif-je) rendesen a telérhálózatnak ilyen 

helyein van nagyobb vaskos részletekben kiválva, vagy a nagyon meg¬ 

változón phonolith ásványokba hintve. 

II. A vakocáczi dolerites plionoliflniek ujabb chemiai vizsgálata. 

Dr. Kispatics tanár legújabb górcsői vizsgálatából kitűnt ugyan, 

hogy az általam dolerites phonolitlmek talált rakováczi eruptív kőzetben 



nincsen górcsővel kimutatható nephelin ; de ez a lény koránlsem szól 

még a phonolith lehetősége ellen, mert egyéb helyekről is ismeretesek 

phonolilhnak nyilvánított kőzetek, melyekben a nephelin igy ki nem mu¬ 

tatható. Nem is a kérdéses nehány nephelin-kristály (az apatit-t.üket 

nézve annak) jelenléte volt szerintem a döntő bizonyság a kőzetnek pho- 

uolithos természete mellett, mert azokat korábban is észrevettem már, 

a midőn azonban ennek daczára még szanidin-trachytnak határoztam 

a kőzetet; hanem annak az ortlioklas-trachytokétól egészen elütő che- 

miai összetétele és vele egyéb physikai sajátságai is, melyekre vonat¬ 

kozólag utalhatok leírásaimra és a Földtani Értesítő 1.882-ik évi utolsó 

számában megjelent bírálatos ismertetésemre. 

Miután a kőzetben különvált kristálykákban és mikrochemiai módsze¬ 

rekkel nem volt kimutatható a nephelinnek jelenléte, az a kérdés merült tél, 

hogy egyáltalában nincs-e benne nephelin, legalább alkatrészeiben, s e 

végre ismét a kőzetnek általam végzett chemiai elemzését néztem át. 

De a sósavban oldható résznek alkatrészeiből csak nehányal határoztam 

volt meg, s épen a Na20-l és K20-t. nem, melyeknek jelenléte leginkább 

a nephelinre utalhatna. Ezen okból fölkértem Kocli Peren ez egye¬ 

temi tanársegédet, hogy a kérdéses kőzet sósavban oldható részének 

lehetőleg teljes vegyi elemzését hajtaná végre. Az elemzés azóta el is 

készült. 

Az elemzendő anyag ugyanazon közel szálkákból vételeit, melyeket 

magam is elemeztem volt 7 év előtt s a melyekből tetemes mennyiséget 

törettem össze durva porrá : ebből kellő elkeverése után adtam ki a 

megelemzendő részletet. 

A finom porrá dörzsölt, lemért anyag (szárítás után) 

menyisége volt. . . ... . FF3345 gr. 

sósavban old a liánul hátramarad l.8'74-13 
tehát sósavban oldódott.2 5932 gr. 

a mi 22'K788 %-ot teszem jóval többet tehát, mini a mennyit én ta¬ 

láltam régebben (12-4218 °/o)■ 
E tetemes eltérés oka az általunk követett módszerek különbözőségé¬ 

ben rejlik. En sósavban egy darabig főztem a port s aztán leszűrtem az 

oldatot, a még hátra maradt, alaktalan Si.O'2-t forró szénsavas nátrium 

oldattal a szűrön utána mosva; Kocli Ferencz pedig a Fresenius 

tankönyvében lein helyesebb módszert köveibe, 1. i. a sósavval kezelés 
után vízfürdőben beszáritolta az egészet, s újra fölhigitva szűrte le az 

oldatot, aztán pedig szénsavas nátron oldatában részletenként, főzte ki a 

csapadékot és úgy szűrte le. Az elemzésnek többi eljárásait ez alkalommal 

nem ismertetem részletesen, minthogy a dolgozat a Vegytani Lapok - 
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í .. számában egész terjedelemben megjeleni ; in csak a végeredmény 

érdekelhet bennünket, ez pedig százalékokban a következő: 

SiO 16-5779 

Fe203 . . . . 36-5957 

A1203 . . . . 10-2185 

CaO . . . . 17-6037 

K2() . . . 1-3805 

NasO . . . . 0-9756 

Pl)5 . . . . 0-5437 

00* . . . . 14-0038 (2-06 g 

távozva.) 

97-8994 

A még hiányzó . . 2• 1006 a MgO-tól van; K o ch Ferenez 

ezi directe nem határozta volt meg : én magam azonban 5 7955 gr. 

anyagból meghatározván azt, 3-855 %-nak találtam, a mi azonban a 

fentebbi elemzési hiánylathoz képest igen sok volna. 

Ezen alkatrészeknek áttekintése után azonnal észrevehető, hogy a 

sósav föloldotta a kőzetben levő összes magnetitet, a szénsavas és phos- 

pliorsavas vegviileleket, s a kovasavas vegyületekből is felbonthatott 

egyel mást. De kisértsük meg ezen alkalrészekből a kőzetben létező ás¬ 

ványok mennyiségére való következtetést is. 

Ha az összes talált P- O3 mennyiséget az apatitra vonatkoztat¬ 

juk, akkor 0.5437% P- 0,J-nak megfelelő apatithoz kell O-7145°/0 CaO: 

A később kiszámítandó nephelinhez pedig kell: 0-1086 ,, CaO: 

fennmarad tehát még 16-7806% CaO. Ennek egy kis része a fölbon¬ 

tott szilikátokból is kikerülhetett, de legnagyobb része mindenesetre 

szénsavas mész alakjában van a kőzetben. De 16'7806% CaO megköt 

18-1847% C02-at: fennmarad tehát a talált szénsavból (14-0038) még 

0.8191%, a mi MgO-hez kötve 0'7446% MgO-et kíván; a fennmaradó 

MgO pedig hihetőleg szintén a fölbontott szilikátokból került ki. 

Ezek szerint van tehát a kőzet oldható részében : 

CaCO3 .... 29-9653% 

MgCO3 .... 1-5637° o 

Apátit.. P3283 » (mihez 01)905 Cl is kell 0-0204 

32-8573 0 helyett.) 

Miután a nephelin összetételében résztvevő alkatrészek mind jelen 

vannak kisértsük meg a kőzet alapanyagában gyanított, nephelin meny- 

nyiségének kiszámítását is. 

Alapul véve a Rairff Herm. ') nephelin összetételét, s kiindulva 

1) Über clie chemische Zusammensetzung des Nephelins, Cancrinits unclMikro- 

sommits Zeitschv. für Krystallographie. 1878. évf. 345—479. 1. 
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a kőzetünk sósavban oldható részében talált 0-9756% Na20-ből, 

nephelin alkatrészeinek következő mennyiségei számilhatók ki : 

Si 02 .... 2-8815°/0 

APÓ3 .... 2-2562 » 

Ca 0 . . . . O-1086 

Na3 0 . . . . 0-9756 
K2 0 . . . . 0-2958 

(A csekély H. nem vétetvén tekintetbe) <V5177°/0 

Fennmarad ezek után még az alkatrészekből: 

Si 0* . . . 

AP 03 . . . 

Fe2 03 . . . 
Kj 0 . . . 

és a MgO-ból k. b. 

13-6964°/0 

7-9623 * 
36-5957 » 

1-0847 » 

1-2858 » 
60-6249 

a 

mely alkatrészek a Fe2 03 legnagyobb részének kivételével egyéb szi- 

likátokból, és hihetőleg az alapanyagból vonatlak ki. 

Ha most. az itten kiszámított, ásványoknak és a fennmaradó alkat¬ 

részeknek mennyiségét az egész kőzetre vonatkoztatjuk, ngy azok 

következő százalékokban vannak jelen benne: 

Apátit . . . . O-3O13°/0 
Nephelin . . 14663 » 

Ca CG3. . . 6 7392 » 1 _ 

Mg CG3. 0"3523 » ( 

Si O2 . . . . 3-0843 » 

Al2 G3 . . . . 1 -7899 » 

Fe2 03 . . . . 8'2278 ». 

Ko 0 . . . . 0-2428 » 

MgO-ra marad: . 0-6749 » 

22'8788%-a sósavban föloldott 

rész mennyisége. 

Végre összehasonlítás kedvéért ide igtatom saját, 7 év előtt vég¬ 

zett elemzésemnek eredményeit is (alább pedig a saját régibb elemzésem 

adatai mellett Kooh Ferencz uj adatait közlöm.) 

Az elemzéshez veti kőzetpor súlya: 0-932 gr. 

A = a sósavban oldódott rész : 12-4218°/0 

B = a sósavban oldatlan rész : 87,5782°/0 

A. B. 

Si O2 . . . 22-3143 55-9083 . 

Ab 0S . . . 5-2392 18-3832 . 

Fe2 03 . . . 17-4622 8-3336 . 

A -j- B együtt 

51'7353 

. 16-7505 

9" 1675 
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Ca 0 1 /111)22 :)' / 580 . . 7-2121 

Mg <* ■ • . j .... 0-.3 1 59 . . Ö-Ö31 1 

K, 0 . . ' WIOl ó . . . . ( 
<0-1841 \a2 O . . i <0-3003 

Izz. sulyveszl. 17)08 — . . . ír 118b 

99-9990 99-9999 99-9998 

A kőzetnek középtömöltsége 2 7. 

A rakováczi dolorit.es phonolith teljes chemiai összetétele Dr. 
Koeh Antal régiI>1 > és Koch Ferencz legújabb elemzése alapján : 

Koch Antal: Koch Ferencz : 

Si 03 . . űl‘737)3 . . Ö2-7727) 

Al., n, 10-7505 . 17-1332 

Ke, 0, 9-1977) . . 9-9887 

Mna 0, . . . - . . nyom. 

Ca 0 . . . . 7-2124 . . . . (>-997>1 

Mg <) . . . . 7)‘7)314 . . . . 1-7237 

K, 0 . . 
<5-18-41 

. . 2-7212 

Na, (). . 35528 

F, ()0 . . . . — 0-1220 

C OJ 31 1 1(1 
II, ()(IZZ■ s- veszi. 1 -1 18(5 11503 

Cl . . . . . — . . nyom. 

99-3071 99-9998 

Ebből az adotl tényekre alapított számilásből lehal a következő 

következtetések vonhatók : 

1- szőr, hogy a rakováczi kőzetben kétségtelenül van igen kevés 

a pátit, aránylag sok earbonát. (uralkodólag ealcit és talán barnapát 

is) és sok vasvegyület (magnetit): 

2- szor, hogy a nephelinnék jelenléte az alapanyagban 1 ‘4663%-nyi 

kis mennyiségben ha nem is bizonyos, de legalább valószínű; és 

3- szor, hogy ezenkívül még egyéb szilikát ok is fölbontattak a só¬ 

sav által, melyek valószínűleg szintén az alapanyagban foglaltatnak, 

miután a kiválóit orthoklasról, ampliibolról, augitról és biotitról föl- 

teszsziik, hogy a sósav behatásainak ellenállának. 

A régibb és újabb chemiai vizsgálatok eredményeit (még egyszer) 

áttekintve, bízvást mondhatom, hogy kőzetünk chemiai összetételénél 

fogva nem ugyan fypusos phonolith — ennek azelőtt sem mondottam, 

de még kevésbbé sőt teljességgel nem lehel orthoklas-trachytnal.• 

vagy másnak mondani. Ha a dolerites phonolith szó nem tetszik, 



alkalmazhatjuk rá a Horieky Km. által adott phonolith osztályozás 1) 

Vll-ik vagy VJII-ik csoportjának az elnevezéseit: t. i. oUgoklas-smti- 

din-phonolith vagy trachi/phonolith, mivel a sanidinen kívül igen kevés 

plagioklas csakugyan mutatkozik kőzetünkben is; vagy ha a valószínű 

csekély nephelinlartalmat megengedjük: sunid i it-phoiiolítli; csakhogy 

ebben az esetben a kőzetnek feltűnő hasiéi tása nem talál kifejezést. 

h Pelrographischc Sludien an den Phcmolilen Böhmens. Archív, dér nalur- 

wiss. Landcadurchforsliiuig Böhmrns. Vol. III. Ahth. II. H. I. Prag 1874. 
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Geolugische lYliltheiiungen iiber das Frusca-Gora Gebirge. 

Von Prof. Di\ A. Koch, in Klausenburg. 

ilm Auszuge vorgelegt in rler am 6. December 1882 abgehaltenen Facljsitzung.) 

IJeber die geologischen Verhalinisse dieses anmuthigen Gebirges 

Südungarn's, welches von den versdiiedenen Antorén untéi* elén Namen 

Krusca Gora, Vrdnik oder Peterwardeiner Gebirge besclirieben wird, 

exis ti i • l béréi Is eme kiéi ne Fiiéra túr, was an und fúr sioh schon ein 

gentigender Beweis iur dessen interessanten und wertlivollen Bau'ist. 

Trolzdem bielel es nor-li immer neiien und reiebliehen Sl.oíV nichl alléin 

dem Feldgeologen, sondern besouders au eh dem Paliiontliologen und 

Petrographen. wie dies aus den neneren I ntersnoliungen zu ersehen 

isi. welolie l’rol. J)r. M. Slaub nber die aqiiilanisebe Flóra dieses 

Gebirges, l)r. .lulius Pel lid iiber die Mólluskenfauna dér oberen Ki*eide 

von Gsereviez, und dér Agramer Professor Dr. M. Kispal.ic iiber die 

griinen Schiefer und die Tracliytgiinge des Pelerwardeiner Tnnnels, und 

iiber die Traebyte dér Gegend von Ledineze und Rakovacz, gemaelil 

habén und síeld liier fiir eingehendere und speeielle l’nlersueluuigen 

gewisss noch ein weies Féld auch dem Geologen, Bergraanne und Mi- 

neralogen ofíeu. Dies mügén and) die hier folgenden Mittheilungen 

bezeugen, wele.be ibre Kntstehung einesl.lieils dem mir Ende Mai 1. J. 

freundlidisl eiugesandten Berichte des llerrn llafael Hofmann 

IJeber (len nett ersehiirften Bleienzíjcttnj bei Ledineze int Frnscci (doni 

a ebi nje und dér denselben begleil.enden Sendung inléressanter Stufen 

dieses Gangvorkonunens, —- andererseits aber dér oben erwahnten 

petrograpbisclien Studie des llerrn l)r. Kispat.ié verdanken, dessen 

Frgebnisse mii jenen meiner alleren l iilersuclmngen niclit sonderlicli 

iibereinslimmen. Dazu kamen nocli meine eigenen Beobachtungen, 

weiebe idi im vertlossenen Sommer iiber das Vorkonunen dér Le- 

dinczeer Bleierz-Gange an Orl und Stéllé gemadit habé, so dass sidi 
jelz nádi all dem genligend Sl.off zűr Dearbeilung und Besprechung 

d árból. 



I. Ueber dm bei Ledincze erschürften Bleierzgang. 

Herr Rafael Hofniann halté 'die Freundlichkeit, mir über elén 

erwahnlen Bleierzgang am 29. Mai I. J. cinen Beriehl einzusenden, den 

ich seines fachmiinnischen und interessanten Inhaltes halber hier in 

vollen Umfange wiedergebe: wobei ieh bemerken muss, eláss ich die 

Skizze, welche diesem Berichte beilag, elurch ein genauer gezeichnet.es 

Kfirtchen erselzte, auf welches aucli die Ergebnísse meiner eigenen 

Beobachtungen eingelragén wurden. 

Dér Beriehl des llerrn Rafael Mofniann lantéi: 

«Durch die neuesten bergmünnischen Untersiu-hungen hal es síeli 

herausgestelit, dass die Sanidin-Trachyte des Frusca Gora Gebirges, die 

Herr Prof. Dr. Kocb in seiner Abbanellung (I ng. geol. Gesellschafl. 

Silzung den 9. Aprít 1873) in Form von elvei isolirten Kuppen, Ostra 

glavicza, Sandevrifi breg und Gradacz) besehrieben hal, im Zusamraen- 

liange stehend ein viel grösseres (íebiet einnehmen. Dieselben l.reten 

insbesondere von dér Ivralovszka Sleilicza iiber die Ritche Ratorszky- 
potok. wo sii' elurch cinen Steinbruob aulgescblossen sind, über den 

Kamenarszky-pofok, iiber den gégén Norden abfallenden R ti ekén des 

Ostra glavicza und den oberen Theil des Sanelrovacz-potok hinweg bis 

in das obere Gebiet des Rakovacz-potuk. und bilden da. sowei.1 mán 

es beobachlen kaim. ein Massiv von 31,., Kilométer Lángé und I bis 11/3 
Kilom. Breite. 

In ebesem Tracbylmassive hat in neuesl.er Zeil Herr Martin von 

Szöelényi aus Esség ein gangförmiges Bleierzvorkommen erscliürft, das 

an den Endpunkten des vorbesehrieltenen Gebiet.es, im oberslen Thale 

des Ledincze-]tötök, bari: am Zusammenllusse dér beiden oberslen 

I há.ler Ratorszky-potok und Kamenai szky-jiotok erscliiirft, darui im 

Batorszky-potok elurch allerdings nocli wenig nmfangreiche Scliiirfun- 

gen aufgeschlossen, entschieden constatirt isi. 

Dér bedeutendste Aufschlnss isi im Ratorszky-potok— weslliche 
oberste Abzweigung des Ledincze-Baches. —- Mán hal sieti hier am 

Ausgehenden des Ganges angesetzt, denselben bei unbedeutender Mfu-h- 

tigkeit von 10—20 Centin, auf etvva 5 Meler verfolgt, und hal dann 

mittelsl eines Gesenkes von 4 Met. den Gang mii 25—30 Centin. 

Máchtigkeit nachgewiesen; dann isi dér Gang dem Slreichen nacli 

westlich -iVa und östlich 3 Mtr. verfolgt worden. Von diesem Horizonté 

aus isi das Gesenke nocli weitere 0 M.eter elem Verllaehen nach abge- 

leuft, und isi dér Gang sowohl in den Slössen des Gesenkes, als auch 

im Snmpfe, respeetive dem Sohlorte des Gesenkes, mii steter Beobach- 
tung einer Miicbligkeil von 30—40 (lenini, zu beleuchten. 
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Das Streichen isi liier deutlich mit 17 li. 5 Gr. mit einem Ver- 

llachen von r>0° gégén 11 h. Gr. 

Ohne ein merkbares Saalband sind beide Begrenzungen des 

Ganges entsohleden Sanidinlraehvl, dér insbesondere im Liegend voll- 

kommen characterisl is eh vorhanden isi. Sowohl durch stellenweise 

ockrige Venvill erm igen zu Tagé im llangenden, a Is auch durch Oeber- 

grilT in’s Hangende im Gesenke sind noch Aedercben, Gangtrümmér zu 

bemerkem und IritI. dér normale Saindin-Traehyl ers! elwa 5 Meter vöm 

Hangend des Ganges auf. 

«Es is das ein Quarzgang: die Vererzung bilden Adern bis grös- 

sere Bulzen von grob-und feinspeisigem Bleiglanz, ziemlieh haufigbraune 

Zinkblende. sehr v énig Schwefelkies : ansserdem Kalkspath derb und 

kryslallisirl, und auch Amethyst. 

lm Balorskypotok ist. durch ein kleines Gesenke dér Gang mii 

demselben Streichen und Ver Aachen eonslatirt worden. Dér Gang isi 

in den wenigen abgeteuflen Metern schmüler. nnr 1U—lö Centin., führt 

weniger Bleiglanz, ist aber .reicher — vvi(i es sebei ni — von einem 

íniteingesprenglen Silbererze. 

W'íe mán aus den llandsliioken und aus einer Menge von circa 

;KKJ Mztr. KauBverk ersehen kann, ist das Vorkommen entschieden ein 

gangarliges. 

Nichl. nur au und l’iir sich inleressanl, sondern auch bergman- 

niswh wicblig isi die vorerwalmle bedeutende 1 jiingenerstreckung dieses 

Ganges. und auch (lessen Silbergehalt so beaehtenswerlh, dass die 

Schiirfarbeiten durch den ErJös gedeckt werden. und slel11 demnach 

mii dér Zeit ein wcilerer, grösserer Au lseid üss zu erwarlen. 

Melirfaclie IVőben habén folgende llfdle eonslalirt: Scheideerze 

hielten 21 — 1 í)°/0 Blei und OOi-O bis 0-071 Silber. Ein Durchschnitt, 

von r> Erőben ergab )h) ‘ :°/0 liléi und t)-Uő8 Silber. Aus dem líaufwerke 

- Doehgange —von 2.‘í7 0 Blei und (TOdO Silber wurde Sehlicli ge- 

zogen mit 70u 0 liléi und 01)92 Silber. 

Diesem liericble vvaren genligende líandstücko des Ganggesteines 

und des Ganges selbsl beigegeben, welehe das Vorkommen gehörig illu- 

striren. Nach vorlüuliger Durchmusterung dieser Brobesliieke nahm 

ieh mir vor, dieses interessajite neue Erzgang-Vorkommen im föl* 
genden Sommer selbsl zu besichtigen und dann zu beschreiben. Mei- 

nen 1 ’lan vervvirklichte icb am KI. Juli I. .1., wo ich die neue Grube in 

Ireundlicher Begleitung des dermaligen Vei-vvalters dér Grube, Herrn 

Josef Borit z, besichtigte, und zugleich die Umgebung (terseiben, 

die Tbiiler des Batoi'skypolnk und l\amenarskypolok aufwitrls ciné 
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ziemliche Streeke beging. Meine eigenen Beobachtungen sind die l'ol 

genden. 
Das Ganggestein isi dasselbe, welches ich nach eingehender Un- 

tersuchnng, besonders seiner ehemischen Zusammensetzung nach, dó¬ 

ié ritis chen Pho,noli t h benannte,*) und welches ich nach einer 

erneuten ehemischen Prüfung, welche ich sogleich mittheilen werde, auch 

jelzi noch dafür halté. 
Dieser Pholonith beg:nnt in dér Nahe des Zusammenstosses des 

Ratorski- und Kamenarski-pólók und folgt auf die grauen Schiefer- und 

Sandsteinschichten des Flysches, welche etwa unter 45° nahe gégén N. 

einfallen. El.wa 100 Schritte aufwarts im Ratorskipotok (Thal) befindet. 

sich dér durch Herrn R. Hofmann beschriebene Aufschluss, dem mán 

den Namen «Amaliengruhe» gab. (Fig. I. x.) Gleich oberhalb dieses Gru- 

benaufschlusses treffen wir am linken Abhange des Thales den er~ 

wahnten Steinbruch im Pholonith. (in Fig. 1. mit. kb. bezeichnet). 

Von dér Grube aufwarts verfolgte ich noch 250 Schritte weit 

das Anstehen des Pholonithes im Bachbette, hierauf lolglen wieder die 

Schiefer und Sandsteine des Flysches, welche ich weit hinauf beobaehtete, 

oh ne abermals anstehenden Phonolith zu treffen; aus den zahlreichen 

Geröllen dieses Gesteines aber, welche im Bache hegen, üherzeugle ich 

midi, dass weiter hinauf dér Phonolith noch einmal anstehend vor- 

kommen müsse. Die oberílachliche Machtigkeit dieser un térén Phonol il.h- 

Einlagerung betragt alsó bis zűr Grube 250 Schritte, von hier weiter 

hinunter noch etwa 50, im Ganzén alsó 300 Schrit te, welche sebei l i¬ 

ba re Machtigkeit, wenn wir das Einfallen unter 45° dér einschliessen- 

den Flyschschichten in Betracht ziehen, dér wirklichen Machtigkeit von 

212 Schritten, oder drei Schritte, zu 2 Met. gerechnet, 141 Metern 

entspricht. 

lm Kamenarsky-potok beobaehtete ich das namliche, nur zeigt 

sir-h die Phonolith-Einlagerung hier bedeut.end schmaler. Auch hier er- 

reichle ich im obersten Theile des Thales die zweite Phonolith-Einla¬ 

gerung nicht, die herumliegenden Gerölle aller sprechen für dérén Vor- 

handensein. Entschieden für zwei parallelé Phonolith-Einlagerungen 

im Flysch—-sprechen meine alteren Beobachtungen, welche ich in meinen 

oben citirten «Neuen Beit,ragen» heschrieben habé. Demnach erscheinl 

dér Phonolith auch auf dem zwischen den Ledinczeer und Bakovaczer 

Thalern sich hinziehenden Bergrücken an zwei gesonderten Stel len, 

namlich auf dér Hőbe des nahe zum Hauptkamme des Gebirges liegen- 

*) Neue Beitrage zűr Geologie dér Frusca Gora in Ostslavonien. Jahrb. d. 

k. k. geol. Reichsanst. 1876. 26. Bd. 1. H. p. H8. 

Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 20 
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den Sandevriti breg, und auf dér weiter abwarts folgenden Kuppe 

Oslra Glavicza, wie ich dies auch in dem geologischen Kurírben, wel- 

che meinen erslen ungarischen Berichte beigegeben isi, verzeichnel 

babé. Ferner im oberen Tbeile des Rakovacz-potok, am Fusse des Ber- 

ges Gradac beobachtete ich in Bacheinschnit.te auch zwei Einlagerun- 

gen zwischen den dunkelgrauen Thonschiefern des Flyshes, dérén un¬ 

tere ich auf 40 Meter schátzte, wahrend Herr Dr. Kispatic sie 80 

Meter machtig findet; die obere Einlagerung schátzte ich auf 20 Meter. 

Au? diesen Thatsachen kann mán dalier den Schluss ziehen, dass 

dér Phonolith bier zwei machtige parallelé Einlagerungen, oder ricbtiger 

Lagergünge in den ziemlich aufgerichteten Schichten des Flysches bil- 

det, welche vöm westlichen Gehánge des Kralovska Slolicza Berges be- 

ginnend, durch die mehrfach erwahnten beiden Zweige und auch durch 

die westlichste Abzweigung des Ledinczeer rfhales, über die Hohen des 

Oslra Glavica und Sandevriti breg binweg in beide Abzweigungen des 

Bakovacz-potok hinunterziehen. Da ich auch im westlichen Zweige 

dieses Thales einzelne Gerölle des Phonolithes vorfand, jedoch keine 

anstehenden Gangé sáli, ist es wahrscheinlich, dass die Lagergünge 

sich hier auskeilen ; wenigsten mag dies für den unteren Gang gellen. 

Darnach betragt die Ausdehnung dieses Lagergangzuges über 4000 

Meter; die Streichungsrichtung aber scheint mit jener des Erzlagers 

ganz übereinzustimmen (s. das unter Fig. t. beiliegende Kartchen). Die 

Machligkeit des oberen Ganges bei Ledincze am Berge Kamenar ist 

willkürli eh angenommen. 

Noch muss ich hier die Thatsache erwahnen, dass mán mit dem 

Sohurfstollen im Kamenarszky-potok einen altén, mit Erdreich gefüllten 

Slollen angefahren hat, woraus zu ersehen ist, dass bereits vor langer 

Zeit hier ein Bergbau bestanden habén muss. 

Was das Ganggestein betrifft,, so fand ich nach makro- und mikro- 

skopischer Untersuchung, dass es identisch mit jenem sei, welches ich 

aus dem Rakovacz-potok eingehend beschrieb und bauptsachlich auf 

Grund dér cheinischen Zusammensetzung für einen doleritischen Phono¬ 

lith gefunden habé. 

a) Die aus dem Hangenden des Ganges genommenen Handstücke 

besilzen eine dunke grünlichgraue, dichter, split.terige reichliche Grund- 

masse, an welcher bie und da eine kleine Flache von Sanidin hervor- 

gliinzt; ausserdem sind ziemlich sparlich noch schwarze matté Saulchen 

von zersetztem Ampbibol oder Angit, und einige Aggregate schwarzer 

glanzender Biotitschüppchen sichtbar. An verwitterten Stellen ist. die 

Grundmas.se rostrolb. l\lii Salzsüure braust das Gestein überall; Titanist 

bemerlcte ich nicht darin. 
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Untéi* elem Mikroscop belrachlel zeigt sich die Grundmasse durch 
die vielen winzigen Augit.-Partikéln, welehe zersetzf und undurehsichtig 

sind, el.was wolkig getrübt wogegen die mikrokrystalline Basis und die 

darin liegenden grösseren Sanidin-Schnitte, so auch die winzigen Or- 

t.holdas-Nadeln und Apátit-Saulchen unverandert frisch erscheinen. 

Die reichlich ausgeschiedenen grösseren Angi l-Krysl allé sind nicht mehr 

ganz frisch, an den Rándern und den Spalten entlang sind sie kamu 

durchscheinend schmutzig gelblich, wahrend die f'rischen inneren Theile 

lichtgrün und durchsichiig sind. Mii Salzsaure benetzt siehl nmn sehr 

wohl. wie das gelbliche Zersetzungsproduct unter anhaltendem lebhaf- 

ten Brausen zum Tbeil aufgelöst wird, alsó Kalkcarbonat, und vielleichl 

aucb Magnesia- und Eisencarbonat sein dürfte. Es bleibt eine unlösli- 

che, schmutzig gelblichweisse Substanz zurück. 

Von den Hornblende-Saulchen siehl mán höchstens nur die Um- 

risse, nicht ein einziger frischer Splitter ist mehr vorhanden; an dessen 

Stelle siehl mán: braulichgelbe Biotit-Schuppen, Magnetitkörner, Kalk- 

spath-Partien und Eisenrost. Dér Amphibol des Phonolithes scheinl alsó 

in dér Nahe des Eízganges ganzlich zerstöii und umgeandert zu sein. 

Schliesslich bemerkt mán nocli bei reflectirt.em Lichte ausser dem herr- 

schenden Magnetil ziemlich bániig aucb Pyrit-Körrier. 

Eine ahnlicbe Umanderung bemerkt mán aur-li nocb an dem Pho- 

nolitli des elwa 20 Schrille weiter hinauf liegenden Steinbrucbes: 

wahrend die weiter oben im Thale genommenen Handstücke ilergiei- 

chen nicht mehr aufweisen. Die Grundmasse ist bei diesen licht aschgrau, 

oder aucb dunkelgrau, und neben den lichtgrünen frischen, durcbsich- 

tigen Augit-Krystallschnitten siehl mán braunlicbgelbe Amphibol-Saulen- 

schnitte in beinahe derselben Menge zerstreut, erfüílt mit Einschlüssen 

von Angit, Orthoklas, Magnetil und Grundmasse-Partikeln, und nur 

stellenweise auch Biotitscbüppchen, als Umwandlungsprodukle. 

b) Die aus unmittelbarer Nahe des Erzyanges genommenen Hand¬ 

stücke, welehe oft selbst durch dünne, vöm Gangé auslaufende Aeder- 

chen durchdrungen sind, und gewöhnlich aucb feineingesprengte Erze 

(Bleiglanz, Blende und Eisenkies) enthalten, zeigen unter dem Mikroscope 

die beschriebene Umwandlung im böchsten Grade und auch mit freiem 

Auge beseben ist die entschieden grünlichgraue Farbe dér Grundmasse 

auffallend. Dér Augit. ist hier ganzlich in das obenbeschriebene gelbli- 

cbe, undurchsichtige Zersetzungsproduct übergangen, von Amphibol 

sieht mán keine Spur, nur hauíige Biotit-Schüppchen finden sich an 

dessen Stelle; die Carbonate sind unter den Zersetzungsproducten des 

Augit.es und Amphibols sehr hantig, wie das anhalt.ende und lebhafte 

Brausen mit Salzsaure genügend verrath. Sehr auffallend sind die ziem- 

20* 
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Heh. hii ufigen und manchmal rechl dicken Apal.it-Saulchen, indem sie hier 

ciné lichl lilául iche Farbe besitzen und scharf von dér graulichweissen 

Grundmasse sich abheben. Salpetersáure löst sie langsam auf und nach 

Zul hal eines Tropfens molybdánsauren Ammons verrathen die reichlieh 

sich ausseheidenden doltergelben Kryst.állehen die Phorphorsaure. Die 

I -7 Mm. dünnen Aederchen darin sind mit denselben Mineralien er- 

flilll, wie die Gangé selbst, über welche wir sogleich berichten wollen. 

Wie aus diesen petrographischen Beobachtungen zu ersehen isi, 

zeigl dér doloritisebe Phonolith enllang des Erzganges, mindestens 5 Me- 

ter weil. dieselbe Umanderung, welclie bei den Trachyten und Andesiten 

liingst. bekannl ist, namlich die sogenannte Grünstein-Modificalion, wel¬ 

che ohne Zweifel durch dieselben Agenlien hervorgebracht worden sind, 

welche auch die Ausfüllung dér in dem Gestein gebildeten Spalten 

verursachten. 

Die den Erzgang ausfüllenden Mineralien sind die Folgenden: 

1. Bleiglanz (Galenit) entweder in grobkrystaUinisch-bláttrigem 

oder in feinkörnigem Zustande derb und eingesprengl, ist das vorherr- 

schende Erz. 

2. Zinlcblende (Sphalerit) im harzgelben oder rothen grobkrystal- 

linischen Zuslande derb und eingesprengl, isi ebenfalls baufig. 

3. Eisenkies (Pyrit) kommt lein eingesprengl im Nebengeslein, 

enllang des Saalbandes sellener vor. 

Irgend ein separat ausgebildetes Silbererz habé ich nirgends 

bemerkl. 

4. Eisenspath (Ghalybit) bildet feinkörnige, licht gelblichbraune 

Seb ich len oder Schalen im Gangé, entweder für sich alléin oder mit 

einzelnen Körnern dér vorgenannten Erze gemengt. In den klemen 

Drusen des Ganges sind die Wande mit dunkel gelbbraunen feinen 

Krystallchen des Eisenspathes überkleidet, auf welchen noch weisse, 

perlmull.erglanzende R.-Gruppén von Braunspath silzen (Fig. 5. und 7. 

c+ und l>+). Durch eine qualitalive Analyse überzeugte ich mic-h, dass 

dér Eisenspath netten vorherrschendem FeO sehr wenig CaO und MgO 

enthalt, alsó nichl vollkommen rein ist. Das spec. Gewicht desselben 
ist 3 (i I. 

5. Braunxpath I tildéi, weisse durchscheinende, slangéiig-faserige 
Schalen tűr sich alléin, oder auch mit Erzeinsprengungen. In den Dru- 

senrilumen fmden sich einzelne B.- oder Gruppén davon auf Eisenspath 

aufgewaehsen. Geglühl wurde das Mineral braun und die Boraxperle 

durch dasselbe gelblich gefarbl. Eine qualitalive Analyse wies neben 

vorherrschendem CaO wenig FeO und MgO nach. 
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Reinen Kalkspath konnt.e ich in keiner dér mitgebrachten zahlrei- 

chen Stufen nachweisen. 
6. Amethyst in lichtvioletten derben Partieen scheint in dem 

Gangé in Gesellschaft gelblichweisser Quarzkörnern nur stellenweise, 

alsó untergeordnet vorzukommen. An diesen Amethyst'-baltigen Stufen 

bemerkte ich von Erzen blos dünne Markasit-Ueberzüge. 

Sonst hal:»e ich in dér Gangausfüllung keinen Quarz bemerkt,, und 

somit ist, Herr Raf. Hofmann offenbar im Irrthum, wenn er den 

Gang für einen Quarzgang erklart. 

Ausser diesen beobachtete ich bei dem im Kamenarszky-potok 

getriebenen Schurfstollen (Fig. 1. x1) nahe dér Oberílache noch folgende 

Mineralien, welche offenbar Zersetzungsproducte dér bereits Erwahn- 

ten sind. 

7. Brauneisenerz (Limonit) rothgelbe und braune erdige, oder 

zellige Partieen an dér Stelle des Braunspathes. 

8. Rotheisenerz (Hamatit) grellrothe, pulverige Ueberzüge auf dem 

Brauneisenerze — untergeordnet. 

9. Eisenpecherz (Stilpnosiderit) pechschwarze und fettglanzende, 

muschelige dünne Schalen, oder auch einzelne Partieen, welche die 

Stellen des Eisenspath.es einnehmen, somit das Zersetzungsproduet 

dieses Minerales bilden. Es isi gewöhnlich in Brauneisenerz und Roth- 

eisenpulver eingehüllt und enthalt oft noch eingesprengte Körner oder 

derbe Partieen von Bleiglanz und Blende. 

10. Hie und da zeigt sich sehr selten ein gelblichgrüner oder 

grünlichgelber pulveriger Ueberzug, welchen ich für Grüneisenerz (Krau- 

rit) halté, da ich das Vorhandensein dér Phosphorsaure durch mikro- 

chemische Reaction nachwies, und das Pulver dér Boraxperle eine gelb- 

licbe Farbe (von Fe) verlieh. 

11. Endlich sind die Wánde des altén Stollens im Kamenarszky- 

polok stellenweise mit einer 10—20 Centin, dicken Kruste von Ara- 

gonit überzogen, dessen Oberílache nierenförmig oder höckerig isi, das 

Innere aber eine schalig-faserige Struktur besitzt. 

Die Struktur des Ganges und die Pciragenesis dér Gangmineralien 

betreffend habé ich folgendes beobachtet. (Fig. 3—7.) 

Dér Gang ist nicht aus dér Ausfüllung eines einheitlichen Spaltes, 

sondern eines Spaltensystemes entstanden, welches aus mehreren, pa¬ 

rallel laufenden, sich theilenden und wieder vereinigenden, durch zahl- 

reiche Querrisse verbundenen Spalten besteht, im Klemen alsó ein wahr- 

haftes Gangnetz Iliidet,. In Folge dessen findet mán überall haufig 

dünne Phonolithamellen und linsenförmige Trümmer eingescblossen. 

welche sehr umgeandert und mit Erzen vollstandig impragnirt sind. 
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Auf jedem de mitgebrachten Handst.üeke kann mán mehr oder 

weniger gut die folgende Succession dér Gangmineralien beobachten, 

wie dieselbe auf Fig. 3—7 dér beiliegenden Tafel in natürlicher Grösse 

abgebildet ist. 
p = Phonoliih als Ganggestein, welehes Idős eingesprengten 

Eisenkies enthalt. 
p‘ — lm Gangé eingeschlossene Phonolith-Lamellen, mit dieht 

eingesprengten Erzen (Bleiglanz, Rlende, Eisenkies). 

Die Ausfüllung des Ganges ist die Folgende: 

1. c c‘ = Licht gelblichbrauner, feinkörniger Eisenspath, entweder 

in einzelnen (c), oder auch in symmetrisch doppelten (c c') Sehalen 

oder Schichten. 

2. s1 .Sj' = Harzgelbe oder rőtbe, grobkörnige Zinkblende, ent¬ 

weder in einzelnen (s,), oder in symmetrisch doppelten Schichtgn 

(sx V) abgelagert, von denen aber manche, durch Herübergreifen dér 

Nachbarschichten, blos in einzelnen, zerstreuten Körnern erscheinen. 

3. y (J = Bleiglanz-Schicht.e, einzeln (g)7 oder in symmetrischer 

Wiederholung (g‘.) 

4. s2 s2‘ — Abermals harzgelbe Blendeschichte, einzeln (s2) oder 

in symmetrischer Wiederholung (s2'j. 

Die Blendeschichten fassen alsó gewöhnlich die Bleiglanz-Schichte 

ein: oft sind aber die Körner beider Erze unregelmássig gemengt. 

5. b b‘ = Schichte des weissen, faserig-bláttrigen Braunspathes, 

einzeln (fr), oder in symmetrischer Wiederholung (b‘) wie die übrigen. 

cX = Krystallisirter Eisenspath i . r, 
, Tr .... , > in den Drusenraumen. 

■— Krystallisirter Braunspath ) 

Mán ersieht aus diesem ganz deutlich die schalenförmige Structur 

des Ganges, d. i. die eigentliche Gangstruktur und zugleich auch die 

zeiiliche Aufeinanderfolge dér zűr Ablagerung gelangten Mineralien, 

beginnend mit dem Eisenspath (Nr. 1) und abschliessend mit dem 

Braunspath (Nr. 5). 

Es kommen wohl auch von dér beschriebenen regelmassig sclia- 

ligen Struktur mehr oder weniger abweiehende, scheinbar ganz unregel- 

massig gestaltete Gangstücke vor, wie dies auch in den abgezeichneten 

Fallen (Fig. 5, 6, 7) zn ersehen ist; es kommt ferner auch die 

sogenannte Kokarden- oder Ringstruktur vor (Fig. 5), indem die 

Mineralschalen einzelne Phonoliih- oder Erztrtimmer concentrisch ein- 

hüllen: ja an den netzförmig zerspaltenen Stellen des Phonolithes 

scheinen die ausgeschiedenen Erze und die begleitenden Mineralien so 

durcheinander geworfen zu sein, dass dér Gang an solchen Stellen 

das Iliid einer unregelmassigen Imprágnation annimmt. Dér feinkörnige 
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Bleíglanz (Bleischweif dér Bergleute) ist, gewöhnlich an diesen Stellen 

des Gangnetzes in grösseren oder kleineren derben Partieen aus- 

geschieden, oder in den sehr umgeandert.en Phonolitheinschlüssen ein- 

gesprengt. 

II. Neue chemische TJntersuchang des doleritischen Phonolithes von 

ílal'ooacz und. einige Bemerkungen üher die Ahhandlung <1r. M. Kispatic’ 

»Die Tracliyte dér Frusca Gora in Kroatien (Syrmien)». *) 

Mit diesem vulkanischen Gestein bescháftigten sich vor Herrn 

Dr. M. Kispatic bereits mehrere Forscher; mitdenen übereinstimmend 

ich selbst es im Anfange fúr Trachyt**), spat.er aber auf Grund dér 

chemischen Zusammensetzung fúr doleritischen Phonolith bestimmte. ***) 

In dér dichten grauen Grundmasse des im Rakovaczpotok und bei Ledincze 

gesammelten Gesteines habé ich folgende Gemengtheile constatirt: gla- 

sigen Orthoklas (Sanidin) haufig, sehr wenig Plagioklas, Amphihol, 

Augit, Biot.it, Magnetit, und sparlich auch Titanit; das Vorhandensein 

des Nephelin’s, dem mikroskopischen Bilde nach urtheilend, habé ich 

unter Fragezeichen gestellt, dér chemischen Zusammensetzung nach 

aber fúr wahrscheinlich gehalten; ich habé ferner die mikrokrystal- 

linische Struktur des Basis, sowie auch die Fluidalstruktur hervorge- 

hoben, ferner den bedeutenden Glühverlust (4‘12°/0), die ziemliche 

Menge dér in Salzsaure löslichen Bestandtheile (12.42°/0), die dichte 

Struktur und den splitterigen Brucli dér Grundmasse, die tafelförmige 

(zwar klüftige) Absonderung des Gesteines, endlich den bedeutenden 

Kalkspath und geringen Zeolith-Gehalt betont, welchen Eigenschaften 

nach das Gestein den Phonolithen sehr ahnlich sei; andererseits musste 

ich aber zugeben, dass das Gestein sich seiner chemischen Zusammen¬ 

setzung (51*74°/0 Si 02) und dem hohen spec. Gewichte (2-7), so wie 

auch seines geringen Plagioklas- und reichlichem Augit- und Magnetit- 

Gehalt.es wegen den Doleriten nahert; allé die erwahnten Eigenschaften 

stimmen aber am wenigsten noch mit jenen dér Orthoklastrachyle 

überein, wofür mán das Gestein seines bedeutenden Sanidin-Gehaltes 

wegen haltén könnte. 

Herr Kispatic constatirt und beschreibt in seiner oben citirten 

Arbeit eingehend dieselben mineralischen Gemengtheile, mit Ausnahme 

des Nephelin, und motivirt seine ausführliche Beschreibung daruit, dass 

durch seine Vorganger die physiographischen Eigenschaften derselben 

*) lm Jahrb. cl. k. k. geol. Reichsanst. 1882. 32. Bel. 3. H. p. 397—408. 
**) Beitrag zűr Kenntniss dér geogr. Beschaffenheit des Vrdniker Gebirges in 

Ostslavonien. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1871. 21. Bd. 1. H. p. 28. 
***) Neue Beitrage zűr Geologie dér Fruska-Gora in Ostslavonien. Jahrb. cl. 

k. k. geol. Reichsanst. 1876. 26. Bd. 1. Ii. p. 38. 
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durchgehends übergangen worden seien und mán selbst das nicht be- 

urtheilen könne, ob die einzelnen Bestimmungen riebiig seien oder nicht. 

Dass mir dieser Vorwurf nicht mit Rechf gemacht werden kann, 

davon kann sich Jedermann überzeugen, der meine Abhandlung auf- 

merksam durchliest. 

Einzelnheiten betreffend theilt. Herr Kispatic mehrere neue 

Beobachtungen mit, so z. B. dass in den grünenSchiefern des Peterwardeiner 

Tunnels zwei Trachytgánge (5\5 und 7 Met.) stecken, dass diese 

Trachyte ziemlich viel Titanit enthielten, dass in den veránderten 

Orthoklasen wahrscheinlich Kaliglimmer das Umwandlungsproduct sei, 

dass der Bioiit auffalenderweise nirgends selb.ststandig auftritt, sondern 

blos in (íesellschafl des Amphiboles, welchen er manchmal ganz zu 

verdrüngen scheint, dass der Trachytgang im Rakovaczpotok 80 Meter 

machtig (ich sehatzte ihn blos auf die Hálfte), und endlich dass 

Nephelin nirgends zu fmden sei: was die früheren Beobachler far Nephelin 

liiellen, sei Apafii. 

Besonders auf diese letzte Beobachtung gestützl erklart dann 

Herr Kispatic, dass das fragliche Gestein nicht Phonolith sein könne, 

noch weniger aber Dől érit, sondern dass es nur fúr Trachyt gehalten 

werden kann; ferner dass sámtliche Eruptionssfelien der Frusca Gora 

nur dieselbe Traehytart. lieferten und die sparlich eingesprengten Quarz- 

körner spatere Ausscheidungen bilden. 

Gégén die Ergebnisse meiner Bauschanalyse des Gesteines hebt 

Herr Kis pá tié hervor, dass ich das Gestein nach Auslese der grösseren 

Sanidinkrystalle analysirte. Möglicn, dass diser Umstand das Resultat 

der Bauschanalyse etwas modificirt; wenn ich aber bedenke, dass die 

grösseren Sanidinkrystalle (denn nur von solchen ist hier die Rede) im 

Rakováczer Gestein sehr selten, mán kann beinahe sagen, eine 

wirkliche Seltenheit. sind, so bin ich überzeugt, dass die Auslese eines 

solchen einzelnen grösseren Krystalles die wahre mittlere Zusammen- 

setzung des Gesteines nicht wesentlich andert, wáhrend die Dazunahme 

desselben sicher nicht die mittlere Zusammensetzung des Gesteines 

gegeben hat le. Herr Kispatics zieht alsó ein so wichtiges Moment, wie 

die chemische Zusammensetzung des Gesteines, gar nicht in Betracht, 

was natürlich einen einseitigen Schluss zűr Folge habén musste; und 

dieser bezeichnet eher einen Rückfall, als einen Fortschritt in der Lösung 

der aufgeworfenen Frage; indem ich ja selbst vor der chemischen 

Analyse das Gestein fúr einen Trachyt gehalten habé. 

Wir wollen aber das wichtigste Argument des Herrn Kispatic 

gégén die Annahme, dass das Gestein ein Phonolilh sei, namlieh das 

Fehlen des Nephelins in Belrachl ziehen. Dnrch die mikrochemische 
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Untersuchung nach A. Streng’s Anweisung überzeugte ich mich eben- 

falls, dass die seehs- oder vierseitigen Krystallschnitte — welche ich und 

andere Forscher vor dér Anwendung dieser Melhode für Nephelin 

hiellen — ohne Ausnahme ApatiI-Krysfaliehcn sind; auch davon überzeugte 

ich mich, dass in dem mit Salzsaure behandelten Dünnschliffe, nach 

dem Eintrocknen dér Salzsaurelösung die Würfelchen des Cl Na nichl 

erscheinen, dass demnach die Gegenwart des Nephelins auí diese Weise 

nichl. verrathen wird; trotzdem halté ich es doch fúr möglich, dass etwas 

Nephelin-Substanz in dér Grundmasse steckt, wie dies an den nichl. 

typischen Phonolithen (Sanidin oder- Trachyphonolithen) anderer Gegen- 

den durch mehrere Forscher constal.irt. worden isi. Auch ich habé ja her- 

vorgehoben, dass das Rakovaezer Gest.ein kein l.ypischer Phonolilh sei, 

sondern einerseils sich dem Trachyle nahere, andererseits aber mehr 

noch an die Dolerite erinnert; aber weder fúr Orlhoklastrachyt, noch 

aher für Doleril gehallen werden kaim. 

Da die Gegenwart des Nephelins weder in mikroskopisehen 

Krystallehen, noch mittelst mikrochemischen Methoden nachgewiesen 

werden konnte, stellle ich mir die Frage, oh überhaupt kein Nephelin, 

wenigstens in seinen Beslandtheilen, darin enlhaltén sóin könnte und 

durchmusterte deshalb abermals das Résül lat meiner chemischen 

Analyse. Da ich aber von den in Salzsaure löslichen Beslandtheilen 

nur einige bestimmte, und gerade das Na20 und K,0 nichl, welche 

am meisten für den Nephelin sprechen, betraute ich meinen Brúder, 

Assistenten Franz Koch, mit dér genaueren Analyse des in Salzsaure 

löslichen Theiles, welche er im hiesigen Universitatslaboralorium auch 

durchführte. 

Das Matéria! zűr Analyse wurde denselben Bruchstücken ent- 

nommen, von welchen auch ich vor 7 Jahren das Matériái zu meiner 

Analyse hernahm; davon wurde eine betracht.liche Menge zu groben 

Pulver zerkleinert, gut, gemengt und dann eine Partié zűr Analyse 

genommen. 

Das feinzerriebene Gesteinspulver wog nach dem 

Trocknen bei 100° C. .1D3345 Gr. 

Davon blieb in Salzsaure unlöslich zurück . . 8'7413 » 

In Salzsaure löste sich daher.2’5933 Gr. 

was 22-8788°/0 ausmacht, alsó bedeutend mehr, als ich vorher gefunden 

halté, d. i. 12-4218°/0. Die Ursache diesér bedeulenden Differenz 

scheint in dér Verschiedenheit dér Methoden, welche wir befolgt habén, 

zu hegen. Ich habé das Pulver eine Zeit lángé in conc. Salzsaure 

gekoehf, und sogleich fillrirt, die zurückgehliebene amorphe Si02 aber 

mit kochender Natroncarhonat-hösung durch das Filter gefiihrl : mein 
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Brúder aber befolgte genau den in Fresenius’ Eehrbuche vorgeschrie- 

benen Weg: seine Résül taté sind alsó jedenfalls zuverlassiger. Das 

gebniss seiner Analyse is d in Percenten: 

SiO2 . . . 16-5779 

Fe203 . . . 365957 

A1203 . . . 10-2185 

GaO . . . 17-6037 

K20 1-3805 

Na20 . . . . 0-9756 

P205 . . . . 0-5437 

GO2 . . . . 14-0038 (aus 

stimmt.) 

IgO, welches mein 

97-8994 

Die noch fehlenden 2-1006 % entfallen anf 

Brúder nicht. direct best.immt hat; ich selbst fand aber aus 5 7955 Gr. Ge- 

steinspulver 3"855°/0MgO, welcher Percentsatz aber gégén obige Ana- 

lysedifferenz et.was zu hoch erscheint,. 

Ein Ueberblick dieser Bestandtheile lásst sogleich beurtheilen, 

dass die Salzsaure sammtlichen Magnetit, dann die kohlen- und phos- 

phorsauren Verbindungen des Gesteines leste, von den Silicaten aber 

mehrere zersetzt. habé. Wir wollen nun versuchen, aus diesen Bestand- 

theilen auf die Quantitát dér im Gestein vorkommenden Mineralien zu 

schliessen. 

Wenn wir die ganze Menge dér gefundenen Phosphorsáure als 

dem Apátit zugehörig annehmen, so erfordert die Menge desselben, 

9-5457% P305 im entsprechenden Apátit 0.7145°/0 GaO. Dér weiter 

untén zu berechnende Nephelin erfordert 0-1086°/0 C.aO; es bleiben 

alsó noch 16-78060/0CaO übrig. Ein kleiner Theil davon dürfte wohl 

aus den zersetzen Silicaten herstammen, dér grösste Theil aber ist jeden¬ 

falls in Form kohlensaurer Verbindungen im Gestein zugegen. 16.7806% 

GaO aber binden 13-1847°/0 C02, es bleiben alsó von dér gefundenen 

Menge dér C03 noch O-81919/o zurück, welche an MgO gebunden, 

()-7446°/0 davon erfordern. Das übrig bleibende MgO aber dürfte den 

zersetzten Silicaten angehören. Darnach ist in dem in Salzsiiure lös- 

lichen Theile des Gesteines enthalten: 

CaCO3 .... 29-9650% 

MgCO3 .... 1 -5637 > 

Apátit .... P3288 » (wozu noch 0"0905 Cl anstatt 

32-8573% 0-0204 0 erforderlich). 

*) Uebev die chemische Zusammensetzung des Neplielin’s, Cancrinit’s. und 

Mikiosommit’s. Zeitschvift Air Krysfallogvaphie 1878. p. 345. 
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Da sammtliche an rler Zusammenset.zung des Nephelin’s theil- 

nehmenden Bestandtheile vorhanden sind, wollen wir die Menge des in 

dér Grundmasse vermut,heten Nephelin’s berechnen. 

Indem ich die Nephelin-Zusammensetzung nach H. Rauff zu 

Grunde lege, und aus dér gefundenen Na20 Menge (O’9756°/0) ausgehe, 

berechnete ich folgende Mengen dér Bestandtheile des Nephelin’s: 

Si O2 . . . . 2-8815 % 

A1203 . . . . 2-2562 » 

GaO . . . . 0-1086 » 

Na2 0 . . . . 0 9756 » 

K3 Ó ... . 0-2958 * 

6*5177 °/0 

wobei die geringe H. Menge nicht in Betracht genommen wurde. Es 

bleiben von den gefundenen Bestandtheilen noch zurück: 

Si02 . . . . 13-6964 °/0 

AEOg . . . . 7-9623 » 

Fe203 . . . 36-5957 * 

K20 . . . . 1-0847 » 

und MgO ungefahr. 1-2858 » 

60-2249 °/0 

welche Bestandlheile mit Ausnahme des grössten Theiles des Fe203, 

welches vöm Magnet.it lierrührt, den 

Grundmasse entzogen wurden. 

Silicaten und wahrscheinlich dér 

Wenn wir nun die Quantitaten dér auf diese Weise berechneten 

Mineralien und dér restirenden Bestandtheile auf das ganze Gestein 

beziehen, so finden wir folgende Percen tzah len derselben: 

Apátit . . . . 0-3013 °/0 
Nephelin . . . 14663 » 

CaC03 . . . . 6-7392 » 

MgC03 . . . 0-3523 * 

Si02 . . . 3-0843 » 

A1A . . . . 1-7899 » 

Fe203 . . . . 8-2278 » 

ko2 . . . . 0-2428 » 
und für MgO bleibt . . 0'6749 » 

22-8788 » d. i. die Quantitat 
des in Salzsaure löslichen Theiles. 

Schliesslich will ich noch zűr Vergleichung dass Ergebniss mei- 

ner vor 7 Jahren gemachten ehemischen Untersuchung des Gesteines 



284 

und unter C. auch die Resultate dér neuesten Bauschanalyse desselben 

(iesteines durch Fr. Koch beifügen: 

Die Menge des zűr Analyse genommenen Gesteinpulvers: 0 932 gr. 

A = dér in Salzsaure lösliche Theil: 12-4218% 

B - » unlösliche » 87-5782°/0 
A. B. A+B C. 

Si()2 22-314-2 55-9083 . . 51-7353 . . 52-7725 

A1A . . 5-2392 18-3832 . . 16-7505 . . 17 1332 

Bed )3 . . 17.4622 8-3336 . . 9-4675 9-9887 

Mn203 - •— . . — Spuren 

CaO . . 17-4622 
X

 . . 7-2124 . 6-9954 

MgO . . ) . . . 6-3159 . . 5-5314 1-7237 

KoO . . 4-3649 ■ ■ ■ ) 
5-3003 

• ■ • ) 

. 2-7212 

Na2Ö . . i . . 51841 . 3-5528 

P205 . 

GO,) Glüh- 

H2OÍ verlust 

— — 0-1220 

3-1416 
33 1568 . 4 1186 11563 

Cl . . . — . . . — . . — Spuren 

99-9996 99.9999 99-9998 99-9998 

Spec. Gewicht des Gesteines: 2-7. 

Aus obigen auf gefundene Dalén basirten Berechnungen kann mán 

íblgende Schlüsse ziehen: 

1- tens, das Gestein von Rakovacz enthált ohne Zweifel wenig 

Apátit, verháltnissmassig viel Carbonate (vorherrschend Kalkspath und 

vielleicht auch Braunspat.h) und viel Eisenoxydverbindungen (Magnet.it); 

2- tens, die Gegenwart des Nephelin’s in dér Grundmasse in ge- 

ringer Menge (l’4663°/0) ist, wenn auch nicht ganz sicher gestellt, den- 

noch sehr wahrscheinlich; 

3- tens, ausser diesem mussten noch andere Silicate zersetzt wer- 

den, welche wahrscheinlich ebenfalls in dér Grundmasse sich befinden, 

da mán annelnnen kann, dass die ausgeschiedenen Orthoklas-, Amphi- 

bol-, Augit- und Biotit-Krystalle dér Einwirkung dér Sáuren wider- 

standen. 

Indem ich sámmtliche Resultate dér chemischen Untersuchungen 

vor Augen halté, kann ich füglich getrost behaupten, dass unser Gé¬ 

niéin seiner chemischen Zusammensetzung nach zvvar kein typischer 

Phonolith sei — dafür hielt ich in auch früher nicht, — aber noch 

weniger, ja keinesfalls ein Orthoklastrachyt oder sonst irgend eine Ge- 

sleinsarl sein könne. Wenn die Bezeichnung «Doleritisc:her Phonolith* 

nichl gefalll. so könnle mán die Bezeichnungen dér VII. oder Vili. 



Gruppé nach dér Phonolitheintheilung E Boricky’s *) annehmen, nam- 

licli: Oligoklas-Sanidin-Phonolil.h odor Trachypholonilb, da ausser Sa- 

nidin sehr wenig Plagioklas vorhanden ist, oder wenn wir den wahr- 

scheinlichen geringen Nephelingehalt annehmen, Sanidin-Phonolilh ; nur 

findel. in dicsen Fallen die auffallencle Basicilal des Gesteines keinen 

Ausdruck. 

III. Finnje Beinrrl'iuigen über Dr. M. Kispatics' Abhnndlang „Die grii- 

nen Schiefer des Peterwardeiner Tannal’s and dérén Contact mit dem 

Trachyt.“ 

Herr Prof. Dr. M. Kispatié weist in dieser Arbeil nach. dass 

das bisher für Serpenlin gehalt.ene Gestein des Peterwardeiner Fe- 

stungsberges grüner Schiefer sei, den mán seiner mineralischen Zusam- 

mensetzung nach inzwei Abtheilungen bringen kann; das Gestein dér er- 

slen Abtheilung könne mán Dioritschiefer, jenes dér zweiten Abtheilung 

aher Diabasschiefer nennen. Herr Kispatié erwahnt in dieser Ah- 

handlung meine altere Bestimmung und Besehreibung derselben Ge- 

steine und constatirt mit Ueberraschung, dass dieselben dem mikro- 

skopischen Bilde, welehes er von dem Gestein gegeben, gar nicht 

ahnlich sei, dass ich somit die mineralischen Bestandtheile dieses Gesteins 

dér Reihe nach verkannt habé. 

Auf den Vorwurf des Herrn Kispatic muss ich vor allém he- 

merken, dass ich bei meinen Excursionen in das Frusca Gora Gebirge 

Peterwardein nur Uüchtig berührte, dass vor neun Jahren die zum Mi- 

kroskopisiren erforderlichen Hülfsmittel mir noch nicht vollstandig zűr 

Verfügung standén, und dass aueh die mikopetrographische Literatur 

damals noch sehr lückenhaft war. Ausserdem kanren noch neue, sehr 

dringende Berufsarbeiten hinzu, welche mir keine Zeit übrig liessen, das 

eingesammelte Matériái so eingehend und sorgfaltig zu untersuchen, als 

ich es selbst gewünscht hatte, und besonders auf die mikroskopische 

Untersuchung die gehörige Sorgfalt zu verwenden. Trotzdem habé ich, 

weniger nach dér sehr flüchtigen mikroskopischen, als nach dér makrosko- 

pischen Untersuchung, das grüne Gestein schon damals als einen un- 

vollstandigen Serpenl in, dass ist, als einen nicht vollstandig umgewau- 

dellen Gabbro bezeichnet. 

Als ich die Abbandlung des Herrn Kispatic gelesen hatte, eilte 

ich sogleich den einzigen unvollkommenen Dünnschliff hervorzusuchen, 

*) Petrographische Studien an den Phonolithen Bölimens, Archív d. naturwiss. 

Landesdurchforschung Böhmens. Vol. III. Ahth. II. H. 1. Prag I874-. 
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welcher von doni vernie in Len nnvollslandigen Serpentin, anstehend neben 

dem Kamenil zer Thor, angeferl.igt wnrde, und denselben nach neunJahren 

abermals zu unl.ersuchen. Ich überzeugte mieh sogleich, dass meine 

damaligen Bestimmungen unrichtig sind. Den sehr verwitterten, weiss- 

gelrübt.en, wolkigen FeldspaLh erkannte ich wegen seiner Aggregat- 

polarisation nicht; die licht gelblich grüne chloritisirte Augit-Krystall- 

.schnitte hielfc ich für Olivin, wabrscheinlich deshalb, weil ich zufálliger 

Weise gerade an einem symmentrischen Schnil.te die parallelé Extin- 

ction beobachLet habé; die gleichart.igen grasgrünen Chlorit-Fetzen 

und Adern endlich, welche Zersetzungsproducte des Augites sind, sah 

ich für Serpentin an. Würde dieser Dünnschliff spáter einmal wieder 

in meine Hánde gelangt. sein, wáre ich gewiss selber auf meinen 

Irrthum gekommen; ich hatte aber wegen neueren Arbeiten das alté 

Matériái auf die Seile gelegt und darüber vergessen, und als ich im 

.lahre IH76 meine Beobachtungen über die Geologie dér Frusca Gora 

in deutscher Sprache publizirte, übersetzte ich einfach meinen ungari- 

schen Bericht. 

Auf Seile 414 seiner Abhandlung sLellt Herr Kispatic auch das 

in Frage, oh jenes Gestein, welches ich als ein im Serpentin einge- 

schlossenes Phyllitslück beschrieb, auch wirklich das sei, und nichi 

vielleicht ein feinschieferiger Dioritschiefer, welchen auch er vorfand 

und beschrieb. Diesbezüglich kaim ich aber entschieden behaupten, 

dass ich mich nicht irrte, denn die in unserer Sammlung sich befind- 

lichen Handstücke sind wirkliche, sehr licht rölhlichgraue Phyllite, wel¬ 

che von dem durch Herrn Kispatic beschriebenen schwarzen, in's 

grünliche ziehenden, Grünsteinschiefer ausserlich schon gánzlich ver- 

schieden sind. Diese kleine Phyllil partié ist, wie ich genau beobachtet 

habé, zwischen den Grünsteinschiefern eingeschlossen. 

Durch diesen Umsfand sowohl, als auch durch die mikroskopische 

Beschaffenheit dér besagten Grünsteine, von welchen ich neuestens zahl- 

reiche Dünnschliífe anfertigen 1 iess und untersuchte, bin ich aber das 

Wesen derselben betreífend zu einer anderen Ansicht gelangt, als jene 

des Herrn Kispatic, dér diese Gesteine im Allgemeinen für grüne 

Schiefer erklarte und dieselben mit den grünen Schiefern Niederschle- 

sien’s, welche E. Kalkowsky ausführlich beschrieb*) identificirte. So¬ 

wohl die mineralische Zusammensetzung, als auch die mikroskopische 

Sfruklur, wie sie Herr Kispatic ganz richtig beobachtet und beschrieben 

hat, besonders aber die Ausbildungsweise und Vertheilungsverhaltnisse 

*) Heber grüne Schiefer Niederschlesien’s G. Tschermak Min. Mittheil. 1876 
2. H. p. 87. 
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dér Gemengtheile, stimmen nicht sonderlich gut mit denen, in wirklichen 

schieferigen Gesteinen beobachteten, sehr wohl aber mii dem mikros- 

kopischen Verhalten dér Diorite und Diabase; deshalh bin ich auch 

dér Ansicht, dass diese sogenannten grünen Scbiefer mii mehr Rechl 

fúr wirkliche Diorite und Diabase gellen können, welche in Folge star- 

ker Umánderungen (Uráliiisirung, Chlorit-, Epidot- und Kalkspath-Bil- 

dung) die feinkörnige Textur ausserlich beinahe verloren, zu einem 

serpentinahnlichen dichten und gleichartig erscheinenden Gesteine wur- 

den. Die tafelige, öfter vollkommen schieferige Struktur betracht.e ich 

nicht als genügenden Beweis dafür, dass mán das Gestein fúr einen 

wirklichen Schiefer, alsó ein Sediment,, erklaren kbnnte; denn bekannter- 

weise ist die áussere Erscheinungsform dér Diorite und Diabase überhaupt, 

da sie meistens in Form von Lagergangen oder Láger zwischen filteren 

Schiefern eingezwangt vorkommen, öfters tafelförmig, als massig; an- 

derestbeils sind die neben dem Kamenitzer Thor anstehenden Grünstein- 

felsen genug massig und unregelmássig zerklüftet, um das Gestein dem 

Ansehen nach mit eben solchem Rechte fúr ein massiges Gestein haltén 

zu können. Die ziemlich constante Streichungs- und Einfalls-Richtun- 

gen dér Grünsteintafeln sprechen auch für die Lagergange oder Láger. 

Solche und áhnliche Umánderungen dér Diabase und Diorite, über¬ 

haupt Grünstein genannf, wurden bekannterweise früher meistens für 

Serpentin gehalten, und nur auf Grund dér neueren mikroskopischen 

Untersuchungen wurden solche c 'hl őri ti sir te Grünsteine oder unechte 

Serpentine von den wirklichen Serpentinen, welche aus Olivin- und 

Enstatit-haltigen Gesteinen entstanden sind, genauer unt.erschieden und 

getrennt. Da allé jene Forscher vor Herrn Kispatic, welche sich 

mit dem Grünstein des Peterwardeiner Festungsberges beschaftigten, das 

Gestein mikroskopisch nicht untersucht habén, darf es kein Wunder 

nehmen, wenn das wirkliche Wesen desselben bisher unaufgeklart. blieb. 

Dass schliesslich die durch E. Kalkowsky beschriebenen grünen 

Schiefer Niederschlesiens, mit welchen Herr Kis patic den Peterwar¬ 

deiner Grünstein verglich, wesentlich nicht damit übereinstimmen, 

darüber wird sich Jedermann überzeugen, dér die eingehende Beschrei- 

bung Kalkowsky’s mit den Beobachtungen des Herrn Kispaláé ver- 

gleicht. In dér citirten Abhandlung Kalkowsky’s (p. 108) fasst Autor 

seine Beobachtungen in folgenden Worten zusammen: «Die Hauptmasse 
dér eigentlichen grünen Scliiefer, d. i. dér mattén, graulichgrünen, dichten 

Schiefer, besteht. dér Hauptsache nach aus Orthoklas, einem Eisenerz 

und Hornblende, letztere sich stets in Chlorit und Epidot zersetzendi 

die Ubrigen Gemengtheile, Quarz, Plagioklas, Kalkspath und Augit. 

sind, zum Theile wenigstens, von keinem Einfluss auf den Gesammt- 
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habitus dér Seliiefer. In den Pelerwardeiner Grünsteinen aber spielt 

l’lagioklas eine Haupl.rolle und Angii kommt nieht accessorisch, sondern 

als wesenllícher Bestandtheil in dér einen Gesteinsart (Diabas), Amphibol 

aber in dér anderen (Diorit) vor. 

Unler unechten grünen Schiefern verslehi Kalkowskyden Am- 

pJiibolgneiss, chloritischen Amphibolschiefer, welche in Niederschlesien in 

(lesellsehaft dér erwáhnten echten griinen Seliiefer vorkommen. Solehe 

(iesleine lehlen aber nach den bisherigen Beobaehfungen nicht. blos bei 

Peterwardein, sondern überhaupt im ganzen Fruska Gora Gebirge. 

Ber-ichte 

über die Sitzungen dér ungarischen geologischen Gesellschafl. *) 

VI. Fachsitzung am 25-ten Ortober 1882. 

Den Vorsitz führíe Friedrich von Reitz. 
Viceprasident, Universitátsprofessor Dr. J. Szabó besprach in Kürze 

einige Abschnitte seiner im Sommer nach Nord-Amerika unternommenen 
grösseren Reise, hielt hierauf einen Vortrag über die erste bergmánnische 
und lan dwirthscbaft Hehe Ausstellung in Den ver, dér Haupt- 
stadt Colorados und legte schliesslich von den zahlreichen daselbst 
aquirirten Gegenstanden seltene und werthvolle Mineralien, gediegene Metalle 
und prachtvolle ausgezeichnet praparirte fossile Crinoiden den Anwesenden 
zűr Ansicht vor. (Ein Auszug des Vortrages in englischer Sprache befindet 
sieh im «Földtani Közlöny* 1883. Januar-Márz Heft.) 

VII. Fachsitzung am S-ten November 1882. 

Prasident: Friedrich von Reitz. 
1. Dr. M o r i t z Staub legte aus d e m unteren L i a s von 

Fünfkirchen eine Pflanzenart vor, die bisher in Ungarn noch unbekannt 
war. Es ist dies Ctenopteris c y c a d e a, Brongiart, welche die Zone 
des Ammonites a n gúla tus eharacterisirt. Dieser Fund gewinnt da- 
durch an Interessé, dass sich das Exemplar in einem viel unversehrteren 
Zuslandé befindet, wie allé Stücke dieser Species, welche in Deutschland, 
Frankreich, Schweden und dér Sc-hweiz bisher gefunden wurden. (Eine 
deutschi' Übersetzung dér Abhandlung im «Földtani Közlöny.* Jahrg. 1882. 
Bánd XII. Pag. 249. «Ctenopteris cycadea, Brngt., in dér fossilen Flóra 
Ungarns.« Mit Taf. I.») 

*) Die Berichte über die Sitzungen I- V. (Januar-—Mai) S. p. 178- 180. 



2. Dr. Franz Scliafarzik legte die Referál e und einige kritische 
Bemerknngen Dr. A. K o c h’s, Universitátsprofessors in Klausenburg über 
zwei Abhandlungen des Agramer Professor Dr. M. K i s p a t i c s über die 
metamorphosirten und eruptiven Gesteine dér Fruska-Gora (Peterwardeiner 
Gebirge) vor. (S. «Föld tani Közlöny« 1882. Bánd XII. Geologische Miit liei- 
lungen über das Fruska-Gora Gebirge. Pag. 270—288.) 

8. Dr. Franz Scliafarzik sprach über das Pisolithenlager im 
quaternáren Kalktuff des Ofner Festungsberges. Die trigonometrische Auf- 
nahme dér weitláuílgen in den Kalktuff eingehöhlten Kellel* dér Háuser in 
dér Festung begann im Jahre 1882, und wurde mit Schluss des Jahres 
im südlichen Drittel dér Festung ganz beendet. Dér mit dér Eeitung diesel* 
Arbeiten betrante Ingenieur J. Schubert stiess bei dieser Gelegenbeit, 
olme friiher durch irgend jemanden aufmerksam gemacht worden zu sein, 
auf das Pisolithenlager, aus welchem Pl*. Dr. J. Krenner die in einem 
Keller gefundenen Pisolithe im XIII. Bande des Jahrbuches dér k. k. geol. 
Beichsanstalt beschrieb. Naheres war über die Verbreitung dieses Lagers 
nicht bekannt; daher sind uns die neueren Beobaehtungen S c hu b e r t’s 
sehr willkommen, da dieselben unsere früheren Kenntnisse in mancher Hin- 
sieht erganzen. Aus den fachmannisch gesammelten Daten S c h u bér t's 
geht hervor, dass die Pisolithen führende Schichte bis 0*73 Mtr. diek, als 
das Liegendste des stellenweise 4*5 Mtr. machtigen Kalktuffes unmittelbar 
auf dem nacli SSW. einfallenden Bankén des Ofner Mergels horizontal auf- 
gelagert ist. Die Ausdehnung derselben in horizontaler Richtung entspricht 
einer Ellipse von ca. 80 Mtr. im grösseren und 40 Mtr. im kleineren Dureh- 
messer. Die Machtigkeit des Pisolithenlagers ist in dér Mitte dieser Flache 
am grössten und nimmt gégén die Rarrder zu allmáhlig ab. Ebenso wurden 
die schönsten und grössten Pisolithe in dér Mitte und zwar auch diesmal 
im Keller desselben Hauses (gegenwartig Paradeplatz Nro. 11, friiher Herren- 
gasse Nro. 12.) gefunden. Es sei nur noch erwahnt, dass das grösste Piso- 
lithexemplar, welches diesmal gefunden wurde, 5 Zoli im Durchmesser hatte. 

4. Dr. J. P e t h ő : «.Über die pracisere Begründung und Abtrennung 

dér Genera, Neithea, Drouet und Vola, Klein (— Janira, Schumacher).» 
Dér Vortragende hatte Gelegenbeit, die drei Lamellibranchiaten-Gruppen, 
welche in dér Literatur unter dem einen oder dem anderen dieser Namen 
erwahnt werden, eingehender zu studiren und überzeugte sich dabei, dass 
in dieser Gattung bisher eigentlich die von einander wesentlich verschiedenen 
Formen zweier Gattungen zusammengefasst wurden, ferner dass die bisher 
im Gebrauche stehenden Benennungen nicht ganz richtig sind, und nicht den 
daran geknüpften Begriffen entsprechen. Die generische Diagnose dér tertiaren 
und recenten Arten passt námlich nicht auch auf die Kreide-Formen. Bei* 
Typus dér recenten und tertiaren-Arten ist das flache Pecten Jacöbaeus und 
das gewölbtere Pecten aduncus. Für die Benennung dér ersteren Formen- 
gruppe brachte Schumacher im Jahre 1817 den Genus-Namen 
Janira in Vorschlag (und betrachtetete die Species Janira intermédia als 
Typus desselben). Letztere Fonnengruppe dagegen benannte Klein im 
Jahre 1753 Genus Vola und stellte die recente Vola indica (—Vola Sinesis) 

als typische Species hin. Diese zwei Formengruppen unterscheiden sich je- 
doch bloss insoferne von einander, dass die Schalen dér einen weniger, die 
dér anderen mehr gewölbt sind, wáhrend sie sonst in jeder Beziehung mit 

21 Földtaui Közlöny. XII. évf. 1882. 



einander übereinstimmen. lhr Hauptcharakter besteht darin, dass ihre unteren 
Klappen convex, die oberen dagegen flach, bisweilen sogar etwas concav 
sind ; ferner dass an beiden Schalen an dér inneren Seite des Schlossrandes 
vöm Wirbel 3—5 zahnartige Leisten radial auslaufen und dass diese Zahn- 
leisten bei geschlossenen Sehalen genau in einander passen. Anders verhált 
sieh dics bei den Kreide-arten, als dérén Tvpen Neithea qninqHecostata und 
Neithea laecis zu betrachten sind. Aufdiese beiden Species basirte Drouet 
im Jahre 1824 das Genus Neithea Dieses Genus stimmt mit dér früher 
erwahnten Gruppé nur insofern überein, dass die eine dér Klappen ebenfalls 
convex und die andere ebenfalls flach ist, itn Übrigen sind sie nicht so 
breit, ihr Wirbel verschmálert sich stark und ihre Verzierung ist eine ganz 
eigenthümliche und von dér dér ersten Gruppé ganzlich verschieden. Dér 
Hauptunterschied besteht aber darin, dass die Neitheen unter dem Wirbel 
dér convexen Klappe áhnliche Zahne besitzen, wie sie bei dem Genus 
Plicatiila vorkommen. Das Vorhandensein dieser Ziihne war D r o u e 1 unbe- 
kannt, dem Vortragenden gelang es aber bei fünf Species dieselben heraus- 
zupraepariren. so dass nun diese Zahne als allgemein charaeteristisches 
.Merkmal dér Gattung gellen können. Auf Grund dieser Ergebnisse tritt die 
Prioritat Drouets - in Bezug auf die Kreidearten wieder in ihr Recht cin 
und Letztere sind nun ohne Ausnahme als Neitheen zu bezeichnen. Dér 
Name Janira dagegen, welcher bisher meistens auf die Kreidearten ange- 
wendet wurde, váré als Svnonym neben die Bezeic-hnung Vola zu setzen. 
Gleichzeitig spricht sich dér Vortragende dahin aus. dass die echten Neitheen 

so veit seine bisherigen Erfahrungen ein Urtheil gestatten — sich aus- 
schliesslich bloss auf das Kreide-System beschránken und zu Ende desselben 
aussterben, und im Eocén bereits die typischen Vola- (Janira) Arten ihren 
Plalz einnehmen. 

Vili. Faclisitzung am (i-ten Dezember 1882. 

Den Vorsitz fűlnie Dr. J. Szabó. 
1. Dr. J. Pét hő legte eine Abhandlung Dr. A. K o c h’s, Universi- 

tátsprofessors in Klausenburg vor, in welcher derselbe einige dér geologi- 
schen Verlialtnis.se dér Fruska-Gora (Peterwardeiner Gebirge) bespricht. Dér 
erste Theil bezieht sicli auf den bei Ledince erschürften Bleierzgang, über 
welchen zuerst R. Hof m a n n einen Bericht erstattete, den aber spáter 
Dr. K o c h selbst aufsuchte und eingehend untersuchte. lm zweiten Theile 
dér Abhandlung gibt Ivó eh die neuesten Ergebnisse dér chemisclien Analyse 
des doleritischen Phonolites von Rakovácz bekannt und weist nach, dass 
die Behauptungen Dr. Kispatics nicht ganz dem Wesen dieses Gestei- 
nes entsprechen. (S. «Földtani Közlöny.* 1883. Bánd XII. Pag. 270- 288.) 

2. Alexander Kalecsinszkv legte die Resultate einer durch 
ihn selbst ausgeführten quantitativen Analyse des Amphibols von Szarvaskő 
bei Erlau vor. (S. «Földtani Közlöny.* 1882. Bánd. XII. Pag. 248.) 

3. Di. Hugó Szterényi referirte über Rpsenbusc h’s neueste 
Abhandlung: «Uber das Wesen dér körnigen und porphyrischen Structur 
bei Massengesteinen«. (Neues Jahrb. f. Min. u. Geol. 1882. 11. Bánd.) 

4. Dr. J. P e t b ő hielt einen Vortrag über eine neue Gruppirung dér 
Gattung Nerila Mit dér Aufarbeitung dér Fauna dér oberen Ivreide von 
Gserevicz (Peterwardeiner Gebirge) bescháftigt, hatte dér Vortragende Gele- 
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genheit, als die Reilie an die Neriten kam, das reiche Vergleichsmaterial 
des münchener palaeontologischen Museums zu studiren und wurde dabei 
auf die Verschiedenheiten aufmerksam, welehe síeli bei diesel1 Gattung auf 
Schritt und Tritt zeigen. Wir treffen bei diesen Gastropoden solehe Eigen- 
thümlic-hkeiten an, welehe innerhalb einer Formenreihe c-onstant vorhanden 
sind, an den Formen einer anderen Gruppé aber entweder ganz fehlen, oder 
in einer anderer Combination auftreten, so dass in dieser Beziehung eine 
gewisse Gesetzmássigkeit nieht abgeláugnet werden kann. Diese Verschieden¬ 
heiten in den Characteren beziehen síeli háuptsáchlich auf die Besehaffenheit 
dér ausseren und inneren Lippe, des Callus und des Mundsaumes, zum Tlieil 
jedoch aueh noch auf die ausseren Verzierungen. 

Wenn aueh diese Verschiedenheiten einzeln betrachtet noch so gering 
erscheinen, so sind sie doch von Bedeutung, wenn sie serienweise einzelne 
Gruppén characterisiren und weisen darauf lun, dass aueh im Organismus 
.von so verschiedene Sehalen producirenden Thieren ein wesentlieher Unter- 
schied vorhanden gewesen sein muss. Bei dér Bildung dér Mollusken- resp. 
dér Gasteropoden-Sehalen besitzen solehe IJnterschiede, wie eine bezahnte 
oder eine zahnlose scharfe Innenlippe, eine seharfe oder schrágabgestutzte 
Aussenlippe und auf derselben ein versehieden entwickelter Callus oder ein 
Fehlen desselben, in Bezug auf die Organisation des Thieres wenigstens 
denselben Werth, wie z. B. bei den Saugethieren dér Untersehied zwisehen 
dem verwachsenen Canon und den getrennten Tarsusknochen. 

Auf Grund dieser wesentliehen Unterschiede schied Petii ő von dem 
den Namen Nerita führenden Genus zivei Subgenera unter den Namen 
Lissochilus und Oncochilus aus. Zu diesen zahlt derselbe aueh das Sub- 
genus Otostoma d’Archiac’s, dessen mangelhafte und irrige Diagnose er 
richtigstellte und erganzte. Damit die Serie eine vollstandige sei, erwáhnt er 
ferner die Gruppé Neritoma, Morris, die er zwar unverandert lasst, aber 
bloss als Subgenus beibehalt. Mit derselben Berechtigung zog er aueh 
das Genus Velates Monforts heran, wáhrend er die Gattungen De janim 

(Stoliczka) und Desliayesia (Roulin) als ganzlich aus dér Familie dér Neri- 
tiden auszuschliessen beantragt. 

Die Neriten im engeren Sinne kommen ausser in dér gegenwártigen 
und dér tertiaren Fauna bloss noch in dér oberen Kreide vor; die Arten 
des Subgenus Lissochilus treten in den Systemen dér Trias und des Jura 
auf; die des Subgenus Oncochilus werden háuptsáchlich in den jurassischen 
Ablagerungen und denen dér unteren Kreide gefunden; wahrend die Otostoma- 

Arten unserem heutigen Wissen nach bloss in dem Systeme dér Kreide vor- 
kommen. 

5. Dr. M. Staub; Über die fossile Flóra Japan’s. Die wissenschaftlichen 
Errungenschaften dér Vega-Expedition gelangen jetzt immer mehr in ihren 
Details zűr Veröffentlichung. Nordenshiöld sammelte bei Motji auf dér lnsel 
Kiou-siu fossile Pflanzen, welehe Nathorst bestimmte und in schwedischer 
Sprac-he publizirte. Nachdem dér Vortragende kurz den geologischen Bán 
Japan’s schilderte, berührte er aueh jene Probleme, die sieli aus dem 
Charakter dér fossilen Flórén für die Pflanzengeographie ergeben. 

Dass in dér tertiaren Flóra Europa’s sich so viele nordamerikanische 
Elemente vorfmden, wollte Unger mit dér Wiedererweekung des fabelhaften, 
zwisehen Európa und Amerika liegenden Kontinentes Plato’s begründen. Über 
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die «Atlantis» i'anden die Pflanzen ihren VVeg von Amerika nac-h Európa 
und von hier wieder zurück. Heer suchte den kontinentalen Zusammenhang 
zwischen Asien und Nordamerika und betrachtet die Inselgriippe dér Aleuten 
als die Überbleibsel dieses ehemaligen Féstlandes. 

Dér heutige Stand dér Wissenschaft verwirft die Atlanlis [Jnger’á und 
schliesst sich bezüglichdér Wanderung dér Pflanzen ganz A s a Gra v’s An- 
sic-ht an, dér in dieser Beziehung dér Eisperiode einen entscheidenden 
Einíluss zuschreibt. Naeh den klassischen Arbeiten Heer’s über die fossile 
circumpolare Flóra ist es nun schon unzweifelhaft geworden, dass um den 
Pol ein oder mehrere grössere Kontinente bestanden, welche die Wiege dér 
Vegetation dér Erde bildeten. Von dórt aus treten die Pflanzen ihren Weg 
an und von dórt aus breiteten sie sichauf dér Oberflache dér Erde aus. Naehdem 
sich beim Entritt dér Eisperiode die Temperáiul’ bedeutend verringerte, 
waren die Pflanzen gezwungen, sich nac-h Síiden zu wenden, wo sie das 
ihnen angemessenere Kiima fanden; spater aber, naehdem sich dieses mit 
dem Ablauf dér Eisperiode abermals günstiger gestaltete, Iratén sie ihren 
Weg in die Heimat wieder an. Dies konnten sie dórt leieht unternehmen, 
wo sich ihnen keine grösseren Hindernisse entgegenstellten, wie beispielsweise 
in Nordamerika und Ost-Asien, wo die Gebirgsketten eine nordsüdliche 
Richtung verfolgen; nicht so in Európa, wo die Gebirge von Osten nacli 
Westen hin sich erstrecken. So geschah es, dass die an ein warmeres 
Kiima gewohnten Pflanzen nicht mehr in ihre Heimat zuriickkehren konnten 
und sich so wenn möglich, den neuen Existenzbedingungen accomodirten, 
oder aber zu Grunde gingen. Japan zeigt in seiner neuesten Flóra ebenfalls 
ein eigenthümliches Bild. Auffallend ist die grosse Zahl seiner Holzgewachse, 
wie sie an keinem anderen Punkte dér Erdoberflache wieder gefunden wird; 
ferner die reiche, an Arten aber arme Zahl dér Genera. Unter ihnen gibt es 
alléin 81, die nur durch eine einzige Art vertreten sind ; ebenso auffallend 
ist die Zahl dér subtropischen Arten, die im siidlichen Japan angetroffen 
wird. Allé diese Erscheinungen sind aus den gegenwartigen Verhaltnissen nicht 
zu erkláren und es nimmt dér ausgezeichnete Pflanzengeograph Grisebach 
in dieser Beziehung einen irrigen Standpunkt ein. A. E n g 1 e r, dér Erste, 
dér die Pflanzengeographie auf die Resultate dér geologischen Forschung 
basirte, löste auf diesem Wege so manches pílanzengeographische Problem. 
Engler schiesst sieh in Allém dér Anschauung Asa Gray’s an ; behauptet 
aber bezüglich Japan’s, dass selbes eine ursprüngliche Flóra beherberge, 
naehdem in derselben seit langer Zeit keine durchgreifenden Veranderungen 
stattfanden, besonders solche nicht, wie sie die Eiszeit in Európa und Nord- 
Amerika zum Vorschein brachte. 

Nathorst weist nun in seiner hervorragenden Arbeit auf Grund 
dér von Nordenskiöld gesammelten fossilen Pflanzen nacli, dass sich hier 
auch Engler irrte, denn die Pflanzen beweisen deutlich, dass die Eisperiode auch 
in Japan ihre Spuren hinterliess, dieselbe daher keine lokálé Erscheinung 
war, sondern sich über die ganze nördliche Hemisphare erstreckte. Die in dér 
neuesten Flóra Japans vorkommenden subtropischen Pflanzen konnten nur 
nac-h dem Verlauf'e dér Eiszeit von südlicheren Gegenden dahinkommen; 
von Gegenden, die heute inseln sind; damals aber mit Japan in festlandischer 
Verbindung standén. 

Yrége a Xll-ik évfolyamnak. 
Schluss des XH-ten Jahrganges. 
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